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Amíg nem cselekszik,
minden csak elmélet marad

Szervezeti Agilitás

A Vezetés & Karrier Magazin előző számában a csapatszintű agilitás
és dizájngondolkodás voltak a fő témáim. Ezeket most továbbviszem, megnézzük, mit jelent az agilitás a teljes szervezet szintjén és hogyan alkalmazhatjuk a dizájngondolkodást a karrierünk
újratervezésében.

"A dinamizmus az agilitás
egyik oldala"

Az agilis szervezetek működésének dinamizmusát a célorientált,
felelősséget vállaló önmenedzselő és önfejlesztő csapatok hálózata
adja, amely egy stabil gerincstruktúrához kapcsolódik. Ennek elemei
lehetnek például az automatizált információtechnológiai háttér, a
közös jövőkép, cselekvésre ösztönző stratégiai iránymutatás, összetartó, erős közösség, lefektetett állandó munkafolyamatok.
Az agilis szervezetek működtetéséhez egy sor „agilis” kompetenciára is szükség van. Ezek közül az egyik legfontosabb a facilitálás. Sajnos kevesen ismerik, vezetőfejlesztési tapasztalatom
szerint még kevesebben alkalmazzák.
A szellemi értékek védelmében úgy gondoltam, nem hagyom szó
nélkül, hogy a kiválasztásban és fejlesztésben alkalmazott személyiségtesztekkel komoly gondok vannak nálunk. A hosszú évek óta
értékesített, ismert személyiségtesztek legtöbbje nincs honosítva.
A teszt tulajdonosa arról sem tud, hogy a szellemi termékét bárki
magyarra fordította volna.
Inspirálódjon a cikkekből, és ha tetszik, amit olvas, akkor látogasson
el a vezetői blogomra, ahol jobban belemélyedhet az egyes témákba.
Kránitz Éva, vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó

Örömmel veszem, ha a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu
e-mail-címen megosztja velem a véleményét és azt, hogy miről
olvasna szívesen. Célom, hogy színvonalas és tartalmas kiadványt
juttassak el önhöz.

4

vezetés & karrier

vezetés & karrier

511

Az agilis szervezetek
a jövő vállalatai
Bár még sok helyen gyerekcipőben jár a szervezetek struktúrájának átalakítása a jelen kihívásainak megválaszolására, világosan látszik, hogy elindult egy változási folyamat, és máris
érződnek pozitív hatásai is.

Agilis szervezet?
Igen, úgy tűnik, az agilitás a válasz az egyre inkább
gyorsuló versenyhelyzetre, a felforgató technológiákat alkalmazó új piacbelépők megjelenésére,
a vásárlói szokások kiszámíthatatlan változására,
és nem utolsósorban a jogszabályi változások lekövetéséből adódó kihívásokra.
Csak egy agilis szervezet képes mindezekkel lépést
tartani, és gyorsan alkalmazkodni.

Feljövőben a szervezeti agilitás
Ma már mindenki egyetért abban, hogy a környezetük nagyon gyorsan változik, kiemelkedően összetett, bizonytalan és többféleképpen értelmezhető.
Ezt nevezik ma sokan VUCA környezetnek.

A McKinsey-felmérés azzal a ténnyel szembesít,
hogy a vállalatok nagy többsége még nem tud mit
kezdeni és nem tud hogyan hozzáállni az "agilis szervezet" megközelítéshez.
A felmérés több résztvevője is úgy nyilatkozott, hogy
cége nem indult el az agilitás felé, sem a szervezet
egészét, sem az egyes különálló egységeket tekintve. Annak ellenére, hogy az előnyök egyértelműek.
Mindössze a felmérésben részt vevő vállalatok
4%-ában végeztek átalakításokat az agilis szervezetté válás érdekében, és további 37% esetében jelezték, hogy ezek az átalakítások folyamatban vannak.

Akik elindultak a szervezeti
agilitás felé

Ilyen körülmények között a vállalatok számára
elengedhetetlen, hogy valamilyen szintű agilis magatartást vezessenek be.

Azok a cégek sokkal inkább hajlandóak elindulni (szervezetileg) az agilitás felé, akiknek gyorsan
változó piacokon vagy bizonytalan környezetben kell
helytállniuk.

A McKinsey Global Kutatóintézet felmérésének
eredménye szerint azonban a megkérdezett cégek
elenyésző része jelezte, hogy szervezetükben elkezdődtek volna erre irányuló átalakítások.

A kutatás szerint leginkább a high-tech,
a telekommunikáció, a gyógyszeripar, a pénzügyi
szolgáltatások, a média és a kiskereskedelem
érintettek.

A szervezeti átalakítások mindegyik esetben az ügyfelekkel kapcsolatban álló üzleti területeket érintették, úgymint: ügyfél-elégedettség,
értékesítés, ügyfélszolgálat, valamint termékmenedzsment.
Mivel az agilis szervezetek fő célja az ügyfélközpontúság, ez a felsorolás
teljesen helytálló és egyáltalán nem meglepő.
A felmérés eredményeként az is megerősítést nyert, hogy az
agilitás a szervezetekben kifizetődő.
A megkérdezettek 81%-a, akik valamilyen mértékig agilis szervezetben
dolgoznak, a teljesítmények mérsékelt vagy éppenséggel kiemelkedő
növekedéséről számoltak be azóta, hogy az agilitás irányába történő
átalakulás elindult.

Mitől lesz egy szervezet agilis?
Mielőtt azonban jobban belemélyednénk a felmérés eredményeibe, nézzük meg, mi az, amitől egy szervezet agilis lesz. Legegyszerűbben és összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy egy szervezet akkor agilis, ha
egyszerre stabil és dinamikus.
A dinamizmus lehetővé teszi a vállalatoknak, hogy gyorsan és fürgén reagáljanak az új kihívásokra és
lehetőségekre. Míg a stabilitáson megbízhatóságot és hatékonyságot értünk, olyan elemek alkalmazásával, melyeket nem szükséges gyakran változtatni, cserélni.

Dinamizmus az agilitás egyik oldala
Az agilitás felé elmozduló cégek a dinamizmust például oly módon érik el, hogy próbára teszik az új
ötleteket. Annak fényében pedig, hogy azok mennyire állják ki a gyakorlati próbát, elvetik vagy alkalmazzák azokat.
Ezt „alkotás – mérés – igazolt tapasztalat” ciklusnak is nevezik. Általában arra törekednek, hogy ezek a
ciklusok gyorsan menjenek végbe.
A dinamizmus egy másik megnyilvánulási formája az információk átláthatóvá tétele és a folyamatos
tanulás. Jellemző továbbá az erőforrások rugalmas átszervezése és a nyitott munkakörnyezet megteremtése. Ez utóbbin nem kizárólag nyitott irodákat értenek, hanem például nyitottságot virtuális csoportokban
való együttműködésre.
A dinamizmus, mindezeken túl, magában rejti az éber figyelmet az új lehetőségek felismerésére és megragadására. Nem utolsósorban az új digitális technológiákat és azt, hogy a munkatársak
szükség esetén rugalmasan tudnak belehelyezkedni akár többféle munkaköri szerepbe.

MIKÉNT ALAKÍTHATÓ KI A SZERVEZETI SZINTŰ
AGILITÁS?
AGILIS FELSŐ VEZETÉS -INSPIRÁCIÓS WORKSHOP
Szervezeti agilitás kialakítását segítő program
felső vezetők számára
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Stabilitás az agilitás
másik oldala
A stabilitást erősíti továbbá a vállalkozószellem és a vezetésnek egy olyan
formája, amiben a vezetők – adott esetben – készséggel megosztják a
vezetői szerepet, és az irányítás helyett inkább támogató szerepkörbe
helyezkednek.
A világos stratégiai útmutató és az összetartó közösség szintén a stabilitást erősítik, éppúgy, mint a felelősségvállalás és a teljesítményközpontúság.

KÖZPONTBAN AZ
AGILITÁS

A stabilitás nyerhető például abból, ha egy cégnél világos
a stratégiai iránymutatás, ami nem egy elméleti mantra,
hanem olyan jövőképből fakad, amit magukévá tudnak
tenni a munkatársak.

Az agilitás felé több út vezet
Azoknak a szervezeteknek, amelyek még nem agilisak, a McKinsey-felmérés
világos útmutatást vázol fel, hogy merre induljanak el. Agilis szervezetté válni
azonban nem megy egy egyenforgatókönyv alapján.
Hogy merre induljon el egy szervezet, és milyen lépéseket, változásokat kell
megtennie, attól is függ, hogy mi az alap kiindulópont, vagyis milyen típusú a
szervezet: hagyományos- bürokratikus, startupjellegű vagy „folyamatosan tűzet
oltó”.

A hagyományos-bürokratikus vs. agilis szervezet
Alapvetően egy bürokratikus szervezet alacsony dinamizmussal és sokkal inkább
megbízhatósággal, standardizált munkafolyamatokkal, kockázatkerüléssel és
hatékonysággal jellemezhető.
A felmérés alapján a bürokratikus szervezetek 29%-a, míg az agilis szervezetek
81%-a alkalmaz „alkotás – mérés – igazolt tapasztalat” rövid ciklusokat.
Az agilis szervezetek a még épphogy csak „életképes” termékeket gyorsan le is
tesztelik, hogy mielőbb megtudják, mennyire vált be az új ötlet, az új irány. Ez a
bürokratikus szervezetekre kevésbé igaz.
További hatalmas különbség a két típus között, hogy az agilis szervezetek sokkal
hamarabb tudják előkapni az éppen megfelelő technológiát, rendszert vagy
eszközt, ami a céljaikhoz segíti őket.
A teljesítményért érzett felelősség erősebb az agilis szervezetekben, és elterjedtebb
a konstruktív visszajelzés is a munkatársak között. Támogatják az olyan vezetői
stílust, ahol a vezető kész támogató szerepet vállalni a hagyományos irányítói szerep helyett.
Ez sokkal inkább ösztönzi a csapatmunkát és a csapattagok fejlődését. Nem ritka
az sem, hogy kisebb csoportok jönnek létre, amelyek teljes mértékben felelősek
egy-egy jól meghatározott folyamat vagy szolgáltatás teljesítéséért.
8

vezetés & karrier

vezetés & karrier

911

Startup vs.
agilis szervezet

Megrekedt, tűzoltó típusú vs. agilis szervezetek
Ezekre a típusú szervezetekre a „tűzoltás” a jellemző, valamint a koordináció hiánya, a vezetői pozíció védelme és a klikkesedés. Sem egy stabil alapjuk, sem a dinamizmusra való képességük nem igazán fejlődött ki.
Összehasonlítva egy agilis szervezettel, elsősorban a vezetés megosztására való készségük, a munkatársak támogatása és a vállalkozószellem hiányzik.

Mi a teendő, ha agilis szervezetet szeretne?

A startupok elsősorban kreativitással, ad hoc reagálással, állandó fókuszváltással, kiszámíthatatlansággal és a „kerék újrafeltalálásával” jellemezhetőek, miközben a stabilitás nem az erős oldaluk.

Az alábbi fő irányvonalak lehetnek a megoldások, melyekre érdemes minden vállalatvezetőnek figyelmet fordítania, aki az agilitás irányába szeretné elmozdítani a szervezetét.

Ezek a típusú szervezetek gyorsan tudnak reagálni, de sokszor hiányzik a fegyelem és a szisztematikus kivitelezés. Ahhoz, hogy hatékonyabbak lehessenek, egyrészt a stabilitásuk erősítésére, másrészt a rájuk jellemző dinamizmus megőrzésére is kell fókuszálniuk a stratégiai iránymutatás és folyamatfejlesztés területén annak érdekében, hogy megfelelő tempóban fejlődjenek.

Mindenki által elfogadott jövőkép: Az agilis szervezet kiváló abban, hogy megalkot egy mindenki által
elfogadott jövőképet, célt, és felsorakoztatja munkatársait e mellé egy jól meghatározott stratégiai és
cselekvési útmutató alapján.

Például, a McKinsey-felmérésből kiderül, hogy a startup cégek 55%-a alkalmazza azokat a gyakorlatokat,
melyek stabilitást biztosítanak, míg az agilis szervezeteknél ez 88%.
A világos stratégiai iránymutatás tekintetében is erősebbek az agilis cégek, mint a startupok, és jobban bevonják a munkatársakat a vezetésbe.
A vállalkozószellem tekintetében is van különbség, az agilis
cégek munkatársainak vállalkozószelleme erősebb. Az agilis
cégek teljesítményorientáltabbak.
A startupok mindössze 44%-ára jellemző, hogy munkatársaik
bármilyenfajta visszajelzéssel szolgálnának egymás felé, akár
a saját magatartásukra, akár az üzleti teljesítményre vonatkozóan. Az agilis szemléletű cégeknél ez 80%-ot tesz ki.
Egy agilis szervezet esetében jóval magasabb az információáramlás szintje és az információ megosztása, mint egy
startupnál.

Éppen ez az egyik legnagyobb hátrányuk azoknak a szervezeteknek, ahol az agilitás felé még semmi elmozdulás nem történt: nincs egy egyértelmű, világosan meghatározott és mindenki által elfogadott jövőkép. Így aztán azok az első lépések is nehezen határozhatók meg, hogy milyen célokért és hogyan kívánnak munkálkodni. Nem utolsósorban az átalakulási folyamat hatásait miként fogják mérni.
A Deloitte által 2018-ban végzett Globális Humántőke Trend kutatás több, mint 11 000 cégvezető és
HR szakember megkérdezése, valamint napjaink vezető vállalatainak döntéshozóival készített interjúk
alapján dolgozta fel és foglalta össze a jelen munkaerőpiacára jellemző világméretű trendeket.
A kutatásból megtudhatjuk, hogy a felsővezetők előtt álló egyik legnagyobb kihívás, hogy kilépjenek
funkcionális szerepeikből és egyre inkább csapatban gondolkodjanak. Mindez azt jelenti, hogy egyre inkább úgy kell működniük, mint egy szimfonikus zenekarnak, ahol egyrészt a vállalat felső vezetői működnek együtt csapatként, miközben saját csapatuk irányítását is ellátják, mindezt teljes összhangban.
Ennek a C-szintű együttműködésnek a fontosságát mutatja, hogy ez vezeti a rangsort a 10 trend között.
Csak ez a megközelítés teszi ugyanis lehetővé a másik kilenc trend kedvező és elégséges mértékben való
működését.
Szóval, nincs mese, első lépésként a legfelsőbb szinten kell összefogni, ha agilis irányba kívánjuk
elmozdítani a szervezetünket.

Ez többek közt azt jelenti, hogy egy agilis szervezetben jóval
több olyan rendezvényt, eseményt szerveznek, ahol az egyes
üzleti egységek vagy éppen a munkatársak megosztják egymással tapasztalataikat, és beszámolnak saját munkafolyamataikról.
Nem utolsósorban az agilis szervezetekben jóval nagyobb
mértékben támogatják a folyamatos tanulást és fejlődést is.

10

vezetés & karrier

vezetés & karrier

1111

Agilisbarát hozzáállás kialakítása
A legnagyobb kihívás egy szervezet agilissá válásának útján a szervezeti kultúrában gyökerezik.
Ez például az agilis hozzáállás és a napi teendők ellátása közötti ellentétben, a különböző szintek és egységek közötti együttműködés hiányában,
valamint a munkatársak változással szembeni ellenállásában jelenik meg.

Ha egy szervezet agilis szervezet
szeretne lenni, a következőkre kell
figyelnie az első lépéseknél
Pontosan meg kell határoznia, hogy:
• szervezetének mely részeit akarja átalakítani és hogyan,
• milyen módon szeretnék ezeket a változásokat végigvinni, és
• milyen erőforrásokra és időtartamra van szükségük a kívánt
átalakulás eléréséhez.

Agilis vezetői és általános kompetenciák fejlesztése
A megfelelő változásmenedzsmenten kívül, amely agilisbarát környezetet és hozzáállást
teremt, elengedhetetlen a vezetői és általános kompetenciák fejlesztése.
Az alábbi négy lépés az ezekkel kapcsolatos teendőket foglalja össze:
•
•
•
•

az új kompetenciák pontos felvázolása és az azokért való felelősségvállalási körök felállítása,
a változáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése a vezetők körében a teljes szervezeten belül,
a munkatársak támogatása azoknak az új kompetenciáknak a megszerzésében, amelyekre az
átalakított, agilis szervezetben szükségük lesz,
azoknak a folyamatoknak az elindítása, amelyek a változást működésbe léptetik, és ösztönzik
az embereket a szükséges új viselkedésmintákra.

Forrás: A McKinsey & Company How to create an agile organization c. cikke és Deloitte Insights
2018 Global Human Capital Trends kutatási összefoglalója alapján készült.

Amennyiben szeretné elmozdítani a szervezetét vagy az ön által vezetett egységet az
agilitás irányába, készséggel állok rendelkezésére az agilis vezetői és általános
kompetenciák meghatározásában és fejlesztésében.
Hívjon a +36 70 6363 538-as telefonszámon, vagy
írjon a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu e-mail címre.
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Facilitálás
Mit jelent a facilitálás kifejezés?
A facilitálás egy kompetencia, melynek segítségével
rávezethetünk egy csoportot arra, hogy együttműködjön egy
adott cél érdekében, és hatékonyan mozgósítsa a csoportban
rejlő erőforrásokat (pl. tudás, készségek, csoportdinamika).
A csoportcél lehet gyakorlatilag bármi, például megoldás megtalálása egy helyzetre vagy problémára, változások
előmozdítása, a „mindig így csináltuk” gyakorlat megváltoztatása,
nehéz témákban egyezségre jutni.

A facilitálást végző személy feladata sokrétű, magában foglalja például
az alábbiakat:
•
•
•
•
•

a célnak megfelelő komfortos légkör teremt,
a csoporttagokat az adott témára hangolja,
keretet ad a közös munkának,
pl. módszereket ajánl,
teret ad a csoporttagoknak, hogy megoszthassák
a gondolataikat,
figyelmét a célon tartja, és ennek érdekében
hatékony együttműködésre ösztönöz.

Nem csak
vezetőknek
Bárki lehet eredményes facilitátor, csak szert kell tennie bizonyos ismeretekre,
tapasztalatra és készségekre.
Jó, ha nyitott új módszerekre, és nem ragaszkodik az olyan hagyományos technikákhoz, mint pl.
„napirendi pontok”, „ppt prezentáció”. Változatos facilitálási eszköztárral rendelkezik, pl. hatékony
kérdezéstechnikával, ismeri a design thinking workshop vezetési módszertant stb.
A lényeg, hogy képes legyen a csoportfolyamatot mederben tartani, a résztvevőket párbeszédre,
aktivitásra ösztönözni, és a rendelkezésre álló időt hatékonyabban kihasználni, mint amivel a
hagyományos megbeszéléseken általában találkozunk.
Ez utóbbira egy egyszerű tipp: ha facilitátorként úgy látja, hogy az egyik csoporttag hosszasan
akar kifejteni valamit, akkor megkéri arra, hogy inkább írja le a lényeget pontokba szedve a
falitáblára vagy flipchartra, és a többiek olvassák el.
Ez az apró technika lehet, hogy elsőre furcsán hangzik, de adott esetben nagyon hatékony lehet.
Az emberek ugyanis gyorsabban elolvassák a szöveget, mint végighallgatják a beszélőt.

A facilitálás az agilis szervezetek egyik
kulcskompetenciájaciája
A cégek hierarchikus struktúrája lebomlóban van, és a
kialakuló új szervezetekben, de különösen az agilis szervezetekben
egyre nagyobb szerephez jut az együttműködés.
Ez azonban nem feltétlenül valósul meg önmagától.
A különböző hátterű emberek közös munkára hangolásának remek
eszköze lehet a facilitálás, ami a jövőben minden
bizonnyal az agilis szervezetek egyik kulcsfontosságú
kompetenciájává válik.
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Az alábbi útmutató segít abban, hogyan
legyünk eredményes facilitátorok
A facilitálás egy összetett kompetencia, amire különösen igaz, hogy
„gyakorlat teszi a mestert”.
1. Teremtsünk bizalmat árasztó légkört, és kérjük fel a csoporttagokat
az együttműködésre.
2. Vázoljuk fel az együttműködés célját és előnyeit.
3. Célzott kérdéstechnikával irányítsuk a beszélgetést, és ösztönözzük
a munkatársak interaktivitását.
4. Kezeljük a problémás résztvevőket.
5. Legyünk jól szervezettek és hatékonyak. Munkatársaink elfoglaltak,
és semmi sem lehangolóbb számukra, mint egy szétszórt, rosszul
kivitelezett megbeszélés.
6. Ne hagyjuk elkalandozni vagy megrekedni a beszélgetést,
facilitátorként az is a feladatunk, hogy a célon tartsuk a fókuszt.
7. Vonjunk be minden érintettet, és ösztönözzünk nagyobb részvételre.

Karrier-újratervezés
"design thinking"
módszerrel
A tervezés, újratervezés ma már nem divatos, tudományos fogalmak, hanem praktikus és nagyon
hatékony részei a változás és megújulás folyamatainak bármely területen.
Ha ön is úgy érzi, hogy ideje továbblépnie, fejlődnie a karrierjében, akár a jelenlegi munkahelyén, akár egy teljesen új szakmára váltva, érdemes az újratervezés lépéseit ismernie és
alkalmaznia.
Ebben az írásban a karrier újratervezésének klasszikus lépéseit a humán szakmában és
karriercoaching területen is egyre nagyobb teret nyerő „design thinking” alapelvek ötvözésével
mutatom most be.
Mielőtt azonban a lépések ismertetésébe mélyednék, előbb tisztázom, hogy a "design thinking"
kifejezést milyen értelmezésében fogom a továbbiakban használni.

8. Nem utolsósorban adjunk konstruktív visszajelzést.

A design szó biztosan ismerős önnek is. Általában egy már elkészült, megtervezett, kész
és egyedi megnyilvánulási formára értjük.

Az egyéni coaching azért lehet hasznos, mert megtanulhat néhány
olyan módszert, amit aztán a gyakorlatban bevethet.

Ahogyan viszont most ebben az írásban olvashat róla, az maga a megtervezés folyamata. Vagyis sokkal inkább a tevékenység, mint maga a végeredmény. A „design thinking", vagy más néven
designgondolkodás mint tervezői gondolkodás jelenik meg.

Amennyiben vezetőként fejlesztené a facilitálási kompetenciáját,
készséggel állok a rendelkezésére. Válasszon engem vezetői
coachának, és segítek önnek hatékony facilitátorrá válni.
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A karrier-újratervezés
állomásai
1. A megismerés fázisa –
Érkezzen meg a jelenbe, és tegyen
szert önismeretre!
Bármilyen furcsának is tűnik, a megismerés fázisa a jelenbe történő megérkezéssel
kezdődik.
Ez egy nagyon fontos alapozó lépés.
Lehet, hogy úgy érzi, hogy ez szükségtelen, mert ön mindig jelen van, két lábbal
áll a földön. A tapasztalatok viszont azt
mutatják, hogy a munka témához olyan
komolyságot és jelentőségteljességet
szoktunk párosítani, amely óhatatlanul is
állandó feszültségben, elemezgetésben,
tervezgetésben és gondolkodásban tart
minket.
Ez pedig azzal jár, hogy vagy a múltból
fakadó következményeken rágódunk, vagy
jövőbeni lehetőségek forgatókönyvét írjuk
egyfolytában.
Vagyis mindenhol vagyunk, csak éppen
nem a jelenben. Ismerős önnek is?
Visszatérni a jelenbe egyszerűen azt jelenti, hogy megáll, egy nagy levegővel kifújja
mindezek feszültségét magából, és engedi,
hogy ellazuljon a teste és a gondolatai.
A tudatos légzés az egyik legegyszerűbb
módja annak, hogy visszanyerjük uralmunkat önmagunk felett és száguldó gondolatkavalkádunk felett.
Miért is fontos ez?
Mert amikor teljes figyelmünk önmagunkon van, akkor tudunk megnyílni a lehetőségek végtelen tárházának, akkor tudjuk
befogadni az ihletet, amely átlendít bennünket megrekedtségünkön.
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2. Mi a valódi probléma? –
Miért szeretné újratervezni
a karrierjét?
Általában akkor kezdünk el változtatáson
gondolkodni, amikor egy helyzet valamiért már
nem felel meg a számunkra. Például már nem
érezzük jól magunkat a munkahelyen és/vagy az
adott beosztásban.
Egyértelműnek tűnhet, hogy új munkát keressünk.
És ez az a pont, amely a „design thinking”
tervezés folyamatának következő lépését adja.
Valóban a valódi problémára keresünk
megoldást?
Vegyük például azt az esetet, amikor valaki újabb
és újabb munkahelyeken mindig azzal szembesül,
hogy konfliktusba kerül a felettesével. Vagy egy
másik esetben az okoz problémát, hogy előbbutóbb favágásnak érzi a munkáját.
Logikusnak tűnhet, ha mindig továbbáll, az ideális
munkahelyet keresve.
De mi van, ha nem a munkahelyekkel van a
gond? Mi van, ha másban gyökerezik a probléma oka?
A „design thinking” folyamat célja, hogy a valódi
problémát fedezzük fel, és szűkítsük le egy olyan
körre vagy keretbe, amelybe megérkezik az áttörést hozó ihlet, a megoldás.
Ehhez alapvető, hogy kilépjünk a megszokott,
rutinos gondolkodásunkból, és sablonos
válaszok helyett a valós helyzetet lássuk meg és
elemezzük.

Hatalmas különbség van aközött, hogy mit csinálunk valóban, és
aközött, amit mondunk, hogy csinálunk. Ezért fontos az előző pontban
ismertetett jelenlét.
Álljunk meg, legyünk jelen a folyamatunkban. Vegyük észre, mi zajlik
igazán. Hogyan?
Ne elégedjen meg a legelső ötlettel, a legelső válasszal, ami az eszébe
jut, amikor a karrierje újratervezésén gondolkodik.
Nézzen rá több különböző szempontból! Tegyen fel kérdéseket! Legyen
olyan, mint egy kíváncsi kisgyermek a folytonos
„Miért?” kérdésével.
Addig folytassa így a helyzetének és valódi problémájának feltárását,
amíg egy egyszerű válaszhoz el nem jut, amivel továbbléphet a következő fázisba.

3. Ötletelés – Milyen karrierlehetőségek állnak a
rendelkezésére?
A „design thinking” másik alapelve, hogy soha nem elégszik meg egy
megoldási lehetőség felkutatásával. Ráadásul legtöbbször ez az egy
megoldás „A sablon”, azaz a már eddig is alkalmazott megoldás szokott
lenni.
A „design thinking” tervezés lényege, hogy több szempontból és több
választ jár körbe.
Sokkal hatásosabb végeredmény születhet így. Hogy talál rá ezekre a
különböző lehetőségekre, ha már egynél többet is nehéz önnek elképzelnie?
Például ha nem egyedül akarja végigküzdenie magát ezen a
folyamaton, akkor találhat támogató barátokat, családtagot vagy segítő
szakembert is.
Ha konzultál másokkal és meghallgat külsős szempontokat is, elkerüli
azt a veszélyt, hogy a megszokott gondolkodási mintái és látásmódja
vezessék mindig ugyanazokra az utakra.

Jelentkezzen a 20 perces díjmentes karrierkonzultációra, és tegye
fel nekem legégetőbb kérdését karrierje újratervezésével kapcsolatban.
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A karrier-újratervezés
állomásai
4. Ötletek tesztelése
Amíg nem cselekszik, minden csak elmélet marad
Ennek a szakasznak a buktatója, ha nem mer elkezdeni cselekedni. Nem
kell a végleges és tökéletes megoldásra várnia, hiszen az csak akkor derül
ki, hogy valóban az, amikor cselekedeteinek eredményeként ezt tapasztalja.
Tehát ha van több alternatíva, amin elindulhat, tegye meg!
Kezdjen el utánajárni, beszélgetni róla másokkal, megvalósítási lehetőségeket keresni. Eközben ki fog derülni, hogy mi az, ami valóban életképes terv,
és mi az, amiről felfedezi, hogy mégsem tetszik önnek, vagy hogy mégsem
tudja kivitelezni.
Például arra jut, hogy teljesen új területen szeretné kipróbálni magát, de
nem ismeri azt a területet.
Keressen ismerősöket a közösségi médiában, akiktől naprakész
információkat gyűjthet.
Lehetséges, hogy új önéletrajzra van szüksége a karrierváltás során, ún.
kompetenciaalapú önéletrajzra. Nézzen utána, miként készíthet ilyet.

5. Legyen karrierváltás-stratégiája, és alkalmazza azt!
Találja meg az önnek leginkább tetsző állást, tevékenységet
vagy feladatot
Miután kikristályosodtak a továbblépési alternatívák, itt az ideje papírra vetnie karrierváltási stratégiáját.
Konkrétan milyen lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy megtalálja az igényeinek
leginkább megfelelő állást? Innentől kezdve nincs más teendője, mint követni és szükség
esetén finomra hangolni a stratégiáját egészen addig, amíg rálel szakmai életútja következő állomására.
Ne feledje a köztes tapasztalatok beépítése és figyelemmel kísérése szintén a „design
thinking” tervezés egy fontos állomása. Mindaddig, amíg célba nem ér, azaz meg nem
találja az ön számára most leginkább megfelelő munkát.

Ajánlom önnek a Szakmai önéletrajz haladóknak c. könyvet, melyből
egy sor jó ötletet meríthet szakmai önismerete mélyítéséhez és
önéletrajza elkészítéséhez.

A karrierváltás időt, figyelmet, energiát, körültekintő tervezést és folyamatos áttekintést
igényel. Erre készülnie kell, különben az első felbukkanó akadálynál feladhatja.

Ennek a kísérletező szakasznak a másik nagy előnye, hogy minimalizálhatja
a veszteségeit (pénz, idő, energia), ha mégsem a legmegfelelőbb úton indul
el.

Ha iránymutatásra van szüksége, vagy egy olyan szakemberre, akinek a karrierváltásban nagy tapasztalata van, örömmel állok a rendelkezésére.

Minden jót kívánok önnek karrierje újratervezéséhez!

Karrierje újratervezéséhez számos ötletet meríthet a Karrierváltás blogból.

Vegye igénybe a 20 perces díjmentes
karrierkonzultációt,
ami egy jó lehetőség arra, hogy megismerkedjünk és
inspirációt
merítsen a velem való beszélgetésből.
Várom a hívását a 70 6363 538-s telefonszámon!
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Személyiségteszt
honosítása
Évekkel ezelőtt egy amerikai tanácsadó cégnél értékelőközpontokat vezettem.
Az értékelőközpontoknak része volt egy, az anyacég által fejlesztett személyiségteszt felvétele is.
Mivel az értékeléseket – néhány ügyfél kérésére – magyarul is végeztük,
az eszközeinket, köztük a személyiségtesztet, magyarra kellett fordítani.
Egy laikus úgy gondolhatja, hogy elegendő egy jó fordítás, és kész. Ez azonban
nem így van, egy személyiségteszt így még nem használható, honosítani kell.
Azaz meg kell felelnie bizonyos elvárásoknak.
Mik is ezek az elvárások? Természetesen, ha tesztelünk, célunk, hogy a tesztünk
jó minőségű legyen.
A minőséget az alábbi kritériumok garantálják legfőképpen:
•
•
•

az érvényesség (validáltság),
egységesség (sztenderdizáltság) és
megbízhatóság (hasonló méréssel hasonló eredményeket kell
kapnunk).

Validáltság, sztenderdizáltság és megbízhatóság
A három, korábban említett kritérium közül a pszichológiai tesztek
validáltsága talán a legfontosabb, mert azt mutatja meg nekünk, hogy
a teszt valóban azt méri, amit mérnie kell.
Például, ugyanazt értik-e a kitöltők a tesztkérdések vagy az abban szereplő kifejezések alatt: „erő oszlopa”, „érdeklődésem űzése”, vagy a „nyomorultul érzem
magam”. A kérdések megfogalmazásának általános szabálya, hogy a lehető legegyszerűbb kifejezéseket tartalmazza, amelyeket minden kitöltő megért. Ennek
az érvényességét azonban tesztelni kell.
A tesztek validálása nem egyszerű, és laikusok által elvégezhető folyamat.
A legtöbb pszichológiai tesztet eleve olyan pszichológusok hozzák létre, akik a
validálást is elvégzik (az adott nyelvi környezetben).
Ha egy eredetileg angol nyelven validált tesztet magyarul szeretnénk
használni, akkor azt magyar nyelven is validálni kell.
A személyiségtesztek honosítása szempontjából egy másik szakmai kérdés,
a sztenderdizálás.
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A legtöbb pszichológiai teszt sztenderdizált, ami azt
jelenti, hogy úgy adja meg az egyén vizsgált tulajdonságának „milyenségét”, hogy azt adott normákhoz hasonlítja.
Amennyiben egy tesztet egy adott kulturális közösség
tagján vizsgálunk, nem biztos, hogy a norma ugyanaz,
mint a teszt származási országában, ahol az sztenderdizálásra került. Egy teszt akkor sztenderd, ha az adott területen már megfelelő mennyiségű ember kitöltötte, és
ehhez hozzáigazításra kerültek a különböző eredmények.
Például az egyik, hazánkban elterjedt teszt, az Eysenck-féle személyiségteszt esetében a magyar és brit kitöltőket
összehasonlítva jelentős különbségek jelentek meg azzal
kapcsolatban, hogy mi számít sztenderdnek.
A megbízhatóság – nagyon leegyszerűsítve – azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy a tesztet férfiak
vagy mondjuk nők csoportja tölti ki, statisztikai szempontból hasonló eredményt kapunk.
Tehát meg kell vizsgálni, hogy különböző tesztkitöltő csoportok összehasonlíthatók-e, vagy torz eredményeket kapunk.
Ki mondhatja azt egy pszichológiai tesztre, hogy honosított?
A munkaerő-kiválasztási tesztek piacán érdekes szakmai kérdés, hogy ki
mondhatja azt egy tesztre, hogy valóban érvényes, sztenderd és megbízható. Az egyetemek és különböző pszichológiai társaságok végeznek honosítási feladatokat, és eldöntik, hogy egy-egy teszt valóban megfelel-e
minden kritériumnak.
Amikor az amerikai tanácsadó cég személyiségtesztjét honosítottuk (kb.
10 évvel ezelőtt), kértünk egy hivatalos állásfoglalást az ELTE pszichológiai
tanszékétől a magyar piacon széles körben elterjedt pszichológiai tesztek
honosítására vonatkozóan.
Kiderült, hogy számos, széles körben elterjedt pszichológiai teszt
nincs honosítva, vagy az érvényességét nem ismerik el.
Itthon például a Magyar Pszichológiai Társaság keretein belül működik
Tesztbizottság, azonban a honlapjukról nem érhető el egységes adatbázis
a honosított pszichológiai tesztekről.
A cikk kapcsán 2018-ban megkerestük néhány személyiségteszt külföldi
tulajdonosát és forgalmazóját. A tőlük kapott visszajelzések azt mutatják,
hogy az elmúlt 10 évben sem történt számottevő változás. A különböző
hivatalos és kevésbé hivatalos tesztforgalmazók honlapjain általában
megjelenítik, hogy milyen minősítésekkel rendelkeznek, de mivel üzletről
van szó, ezekben nem bízhatunk teljes mértékben.
Magyarországon a jelenleg forgalomban lévő legismertebb személyiségtesztek többsége nem jogtiszta és nincsen honosítva!
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