KÜLÖNBÖZŐSÉGEK A CSAPATBAN

A változatosság
gyönyörködtet
– és hasznos is
Ha nem is mindig tudatosan, de tévedhetetlenül el szoktuk
találni, ki képviselje a céget egy megbeszélésen. Ez a praktikus
variálási lehetőség viszont csak akkor játszik a kezünkre,
ha van kik közül választani, ha kellően sokszínű, vegyes
összetételű csapatban dolgozunk.
szerző

BŐHM KORNÉL ILLUSZTRÁCIÓ KREIF ZSUZSI

„A tapasztaltak és a fiatalok kombinációját kell megtalálni. Egy
fiatal vezetőnek legyenek tapasztalt helyettesei, vagy fordítva” –
vallotta Demján Sándor, a közelmúltban elhunyt nagyvállalkozó,
aki közismert volt csapatépítési,
motiválási képességéről, kiváló
érzékű feladatdelegálásairól, a felhatalmazás és számonkérés
egyensúlyának példaértékű kialakításáról. Fiatalok, idősebbek,
férfiak, nők vegyesen – ez sokat
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adhat hozzá egy ütőképes csapathoz. A változatosságot fokozza,
ha megjelenik az eltérő kulturális
háttérben, értékrendben is, természetesen csak akkor, ha a csapat képes tolerálni a kisebbségi,
eltérő véleményeket, értékrendet
is. Nyugaton igen, Magyarorszá
gon ugyanakkor még kevésbé jellemző, hogy a szervezeten belüli
színesség kiterjedne a sokféle etnikai hátterű kollégákra, különféle vallási meggyőződésekre, vál-

tozatos szexuális orientációkra.
Az amerikai, angol, német vagy
francia cégekhez képest inkább
homogénnek tekinthető a magyarországi szervezetek munkavállalói bázisa. Így nálunk kevéssé
jellemző, hogy szükség volna „diversity managerre”, aki nemcsak
a diszkrimináció ellen küzdene,
hanem a sokszínűségben rejlő erő
kiaknázása is a feladatkörébe tartozna. Mindezt persze a minél
nagyobb sikerekért.
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Színes, heterogén,		
ütőképes
A valóságshow-k pszichológiai
stábja rendkívül rutinosan képes
támogatni a szereplői castingot,
hogy végül az adássorozatban
színes, heterogén társaság kerüljön a nézők szeme elé. Céljuk
ugyanis, hogy utóbbiak jól szórakozzanak, szavazzanak és értékeljenek, beszélgessenek az adásokról – nem pedig az, hogy a szerep-
lők jól érezzék magukat az össze-

Sok helyen tárgyalt téma a nők aránya a vezetők között egy-egy országon, vagy
akár egy szervezeten belül. A média is előszeretettel hoz pozitív példákat felső
vezető nőkre, akiket üzleti díjakkal is rendre elismernek. A tapasztalatok szerint még mindig nehezebb ugyanis eljutni vezetői pozícióig nőként, mint férfiként. A Rockefeller Alapítvány megbízásából rendelt kutatás ugyanakkor
különös eredményt hozott 2016-ban. A Fortune cégeket felmérő elemzése azt
mutatta, hogy vannak olyan pillanatok, amikor a nők is könnyebben kerülnek
csúcsvezetői pozícióba: mégpedig krízisek esetén. A súlyos reputáció- és
gazdasági veszteséggel fenyegető helyzetekben kisebb a tülekedés a vezetői
posztért, és valahogy többnyire pont úgy alakul, hogy ilyenkor jön el a nők
ideje. Száz szakmai cikket elemezve a kutatás azt is feltárta, hogy a vezető nők
esetében a sajtó akár 80 százalékban találja meg a bajok okozóját a CEO
személyében, amennyiben viszont férfi a csúcsvezető, csak 31 százalékban
okolja őt a sajtó a krízisért. Az igazságtalan jelenségre szakkifejezés is született: a nők felemelkedésének útjában álló üvegplafonra rímelően a krízisben
szakadékba segítő üvegszikla (glass cliff) megjelölést használják.

A heterogén csoport több kreatív energiát képes működtetni.
zártság heteiben, hónapjaiban.
A konfliktusok kódolva vannak az
egymással össze nem illő, eltérő
attitűdű és értékrendű szereplők
közt, ez adja a műsor dinamikáját
– miközben egy cégnél ellenjavallt
a mindennapi „műsor”.
A sokszínűség ugyanakkor jó,
csak nem automatikusan működik jól. A sokszínű csapat összeállításában élen jár a sportpszichológia, és általában a versenysport
is, a szakvezetők mindenkinél
pontosabban tudják, hogy egy
heterogén, sokféle képességeket
felsorakoztató keretből milyen
ütőképes csapatot tudnak pályára
küldeni, ráadásul a mindenkori
ellenfél játékstílusát és stratégiáját is figyelembe véve.

speciális igényeire, akár kevéssé
artikulált reményeire, így a sokszínű szervezet képes az egyes
fogyasztói csoportok jobb megértésére és kiszolgálására. Egy 2011es Forbes-felmérés szerint a legnagyobb vállalatok 85 százalékánál úgy gondolják, hogy a sokszínűség kedvez az innovációnak,
a heterogén csoport több kreatív
energiát képes felszínre hozni,
működtetni.
A McKinsey üzleti tanácsadó
cég 2015-ös felméréséből pedig az
is kiderült, hogy a sokszínűség
a pénzügyi produktivitásban is
visszaköszön: azoknál a cégeknél,
ahol egyenlő volt a nemek aránya,
15 százalékkal nagyobb eredményességet találtak. Ahol pedig az
etnikai diverzitás is számottevő
volt, már 35 százalékkal jobb mutatókról tudtak beszámolni.
Egy 2011-es egyetemi kutatás,
Az üzleti működésben is számos
amelyet Anita Woolley (Carnegie
előnyt tulajdonítanak a sokszínű
Mellon Egyetem) és Thomas
csapatnak. Nyilván pozitív szeMalone (MIT Sloan Menedzsment
repe van a fent említett tárgyalási Iskola) végzett el, arra mutatott rá,
delegáció kiválasztásában játszott hogy nincs közvetlen összefüggés
nagyobb mozgástérnek, ez azonegy csoport kollektív intelligen
ban szinte marginális jelentőségű ciája és az egyes tagok egyéni
ahhoz képest, hogy egy heterogén IQ-ja között, de érdekes módon
csapatban biztosan vannak minminél nagyobb a nők aránya
dig olyanok, akik érzékenyebben
a csoportban, az eredmények jaképesek rezonálni az ügyfelek
vulni kezdenek. A kutatók arra

Elfogadás és 		
odafordulás

PSZICHOLÓGIA

AZ APOLLO-JELENSÉG
Sokszor felmerül a kísértés, hogy a szupertehetségekből gyúrjunk elit csapatot valamilyen különleges eredmény megcélzásakor.
A hidegháború alatti, amerikai Apollo holdprogram kudarcáról Apollo-jelenségnek
nevezték el az ilyen módon összeválogatott
eminensek csoportjának sikertelenségét:
a kiemelkedő képességekből álló csoportok
nem képesek csapatként működni, idejük
nagy részét improduktív vitákkal, egymás
győzködésével, hibáztatásával töltik el.

következtettek, hogy a kollektív intelligencia emelkedése nem azzal
függ össze, hogy nők (is) vannak
a véletlenszerűen összeállított csapatokban, hanem elsősorban azzal,
hogy az ilyen csapatokban nagyobb
volt az odafigyelés, egymás meghallgatása, kevésbé tört utat magának az
autoriter hajlam: valószínűleg ebben
az elfogadásban és odafordulásban
rejlik a sokszínűség igazi ereje.

OLVASNIVALÓ
Bőhm Kornél: „Sem megerősíteni, sem cáfolni…”
HVG Kiadó, 2018.
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