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Bevezető

 A szervezetek egyre gyakrabban kénytelenek alkalmazottaik kiégésével
foglalkozni. Egy közel 7500, teljes munkaidőben dolgozó alkalmazott körében
végzett friss Gallup felmérésben (Gallup Inc, n.d.) az alkalmazottak 23%-a számolt
be arról, hogy nagyon gyakran vagy mindig úgy érzi, kiégett a munkában, és
további 44% érzi néha úgy, hogy kiégett. Ez azt jelenti, hogy a teljes munkaidőben
dolgozók kétharmada tapasztalja a kiégés tüneteit a munkahelyén.

Amellett, hogy egyre több alkalmazott kell hozzászokjon, hogy a kiégés a
munkájához tartozik, ennek jelentős szervezeti ára is van: a kiégett alkalmazottak
63%-al nagyobb eséllyel mennek betegszabadságra és 2,6-szor valószínűbb, hogy
aktívan másik munkát keresnek. Ha maradnak is, 13%-al kevésbé bíznak a saját
teljesítményükben, és fele akkora eséllyel beszélik meg a vezetőjükkel, hogyan
közelítsenek a teljesítmény célokhoz (Gallup Inc, n.d.).

A jelenség horderejét a tudományos szakirodalomban betöltött népszerűsége is
tükrözi: A kiégésről szóló kiadványok száma drámaian megnőtt. Jelenleg minden
évben több mint 1000 újságcikk jelenik meg a kiégés valamely aspektusáról a világ
több mint 100 folyóiratában (Cooper és mtsai., 2014).

Mindeközben a munka iránti elkötelezettség, mint a kiégés ellentéte és egy
pozitívabb megközelítés, egyre inkább a tudományos kutatások és intervenciós
célok hasonlóan fontos témájává növi ki magát. Végtére is a kiégés
csökkentésével és megelőzésével mindannyian azt szeretnénk elérni, hogy
elkötelezett és motivált alkalmazottakat foglalkoztassunk a szervezetekben. A
munka iránti elkötelezettség azért is egyre népszerűbb téma, mert az alkalmazotti
jólléttel és teljesítménnyel is kapcsolatban áll. Ezért választottuk a munka iránti
elköteleződést kutakodásunk elsődleges céljaként a jelenlegi projektben és
tanulmányban.

https://hu.bab.la/sz%C3%B3t%C3%A1r/magyar-angol/a-t%C3%B6bbi-a-mag%C3%A1%C3%A9
https://hu.bab.la/sz%C3%B3t%C3%A1r/magyar-angol/n%C3%A9vre-sz%C3%B3l%C3%B3
https://hu.bab.la/sz%C3%B3t%C3%A1r/magyar-angol/helyi-kiadv%C3%A1nyok-gy%C5%B1jtem%C3%A9nye
https://hu.bab.la/sz%C3%B3t%C3%A1r/magyar-angol/%C3%BCl%C5%91helyek-sz%C3%A1ma
https://hu.bab.la/sz%C3%B3t%C3%A1r/magyar-angol/dr%C3%A1maian
https://hu.bab.la/sz%C3%B3t%C3%A1r/magyar-angol/megn%C5%91tt


Ebben a tanulmányban áttekintést adunk a legújabb elméletekről  a
pedagógusok és más segítő szakemberek szervezetén belül i  munka
iránti  elköteleződés témájában. 

Először is  definiál juk a témánk szempontjából releváns kulcs
fogalmakat,  majd átnézzük a legfontosabb elméleteket a munka
elkötelezettségről ,  különös tekintettel  a kiégéssel  való
kapcsolatukra.  Összefoglal juk továbbá a munka elkötelezettség
előzményeit  és eredményeit  személyes és szervezeti  tényezők
szempontjából is .  Megvizsgál juk a pedagógusok és segítő
foglalkozásúak különleges helyzetét:  milyen konkrét kockázati
tényezőik vannak a kiégésre és mik a lehetőségek esetükben a
munka elköteleződés elősegítésében. Végül ránézünk a munka
iránti  elköteleződés fej lesztésének legjobb gyakorlataira.  

A Tanulmány megtalálható a HEART honlapon:
https://elmenyakademia.hu/projektek/heart/heart-tools/

Jelen tanulmány az Erasmus+ Program HEART -  
Hol ist ic  Experiential  Education and Art ist ic  Approaches for
Resi l ience and Work Engagement Tools for Adult  Educators –
regisztrációs szám 2018-1-HU01-KA204-047841 – Stratégiai
Partnerség keretén belül  készült .

https://elmenyakademia.hu/projektek/heart/heart-tools/


Kulcsfogalmak definíciója

A kiégés egy szindróma, ami krónikus,  kezelet len vagy nem
megfelelően kezelt  munkából eredő stresszből fakad. Három
dimenziója létezik:  kimerülés,  c inizmus,  és csökkent szakmai
hatékonyság (Maslach és mtsai . ,  1996).  A kimerülés  a túlterhelődés
érzésére utal ,  különösen a túlfeszített  munkából eredő krónikus
fáradtságra.  A második dimenzió,  a cinizmus a munkához és a
munkatársakhoz való közömbös vagy eltávolodott hozzáál lásra utal ,
a munka iránti  érdeklődés elveszítésére és arra az érzésre,  hogy a
munka elvesztette értelmét.  Végül pedig a csökkent szakmai
hatékonyság  a kompetencia,  a s ikerélmény és a tel jesítmény
érzésének csökkenésére utal  mind a munkában, mind a
szervezetben. 

Kiégés

Munka iránti elköteleződés

Reijseger és mtsai .  (2013) szerint a kiégés és a munka iránti
elköteleződés a jól lét  két végpontja.

A munka iránti  elkötelezettség egy motivált  tudatál lapot (W. B.
Schaufel i  & Bakker,  2004),  az az energia,  ami arra motivál ja az
egyént,  hogy jól  tel jesítsen a munkában.

Az elköteleződés egy pozit ív ,  k itel jesedő, munkával  kapcsolatos
lelkiál lapot amire az életerő,  elhivatottság és bevonódás jel lemző.
Az életerő energiát jelent,  haj landóságot,  hogy az egyén kitartó
erőfeszítéseket tegyen a munkája érdekében. Az elhivatottság
odaadást,  inspirációt és lelkesedést jelent a munka iránt.  A
bevonódás közel  ál l  a Flow jelentéséhez,  ahhoz,  amikor valaki
tel jesen a munkájára f igyel ,  amikor az idő repül és az egyén szinte
észre sem veszi  a vi lágot maga körül  (W. B.  Schaufel i  & Bakker,
2004).

Reziliencia

A rezi l iencia úgy határozható meg, mint a csapásokkal ,  traumákkal ,
tragédiákkal ,  fenyegetésekkel  vagy jelentős stresszforrásokkal  –
mint például családi  és kapcsolati  problémákkal ,  komoly
egészségügyi  problémákkal ,  vagy munkahelyi  és anyagi
stresszhelyzetekkel  – szembeni alkalmazkodás folyamata.  A
rezi l iencia nehézségek jelenlétekor mutatkozik meg.



pozit ív érzelmek: optimizmus,  humor.  A pozit ív  érzelmek
újratölt ik a lemerült  erőforrásokat,  megnyugvást biztosítanak és
támogatják a megküzdési  erőfeszítéseket.  A humor élvezete és
használata is  sok embert jel lemez,  akik a stresszel  szembeni
el lenál lóképességgel  bírnak.

kognit ív rugalmasság:  a kognit ív értelmezés módja és az
újraértékelés,  elfogadás.  A kognit ív értelmezési  módot használva
az emberek a kríz ishelyzetre nem tartósként és nem
általánosként tekintenek.  A rezi l iens egyének pozit ív  értelmet
találnak a kel lemetlen eseményekben (újrakeretezik azt) .

értelem: val lás/spir itual itás,  altruizmus. A legújabb meta-
elemzések arra a következtetésre jutottak,  hogy a val lás és a
spir itual itás védő hatással  lehet a f iz ikai  és érzelmi jól létre.  

szociál is  támogatás:  Pozit ív  kapcsolat ál l  fenn a jó szociál is
támogatottság és a jó mentál is  és f iz ikai  egészség között.

aktív megküzdési  st í lus:  a testmozgás és edzés használata a
stresszel  való megküzdésben. A rezi l iens emberek haj lamosak
aktív (problémaközpontú és szembenéző) megküzdési  módokat
alkalmazni stresszes élethelyzetek kezelésekor.  

Southwick és mtsai .  (2005) áttekintő tanulmánya szerint a
pszichoszociál is  tényezők következő csoportjai  a legfontosabbak a
stresszel  szembeni el lenál lóképesség szempontjából:



Jógyakorlatok: hogyan növeljük a
munka iránti elköteleződést? 

A kiégés és elköteleződés elméleteinek
gyakorlati vonatkozásai 

kommunikációs normák bevezetése (pl .  a c inikus kommunikáció
korlátozása,  a pozit ív  kommunikáció valamint munkanormák és
att itűdök ösztönzése).

csapattagok cseréje.  Új ,  lelkes hozzáál lással  és pozit ív
energiával  rendelkező csapattagok behozatala megváltoztathatja
a hangulatot csapat szinten,  különösen ha ugyanakkor az erősen
kiégett  tagokat más csapatokban osztjuk szét.

(Az érzelmi fertőzés elmélete alapján (összegezték Bakker és mtsai . ,
2007) a kiégés felmérését nemcsak egyéni szinten,  hanem csapat-
vagy részleg szinten is  el  kel lene végezni.  Lehetséges csapat szintű
intervenciók:

Hakanen és mtsai .  (2006) eredményei alapján,  nevezetesen, hogy a
tanárok érzékenyebbek az erőforrások elvesztésére,  mint azok
megszerzésére,  a munkahelyi  követelmények csökkentése kel l  az
elsődleges fókuszban legyen. Másrészről  a tanárok t ipikus
munkaköri  követelményei  viszonylag adottak,  szerves részei  a
szakmájuknak,  különösen rövid távon nehezen változtathatók meg,
míg a munka erőforrásai  könnyebben módosíthatók,
megváltoztathatók.  Továbbá az alkalmazottak proaktívan is
kereshetnek erőforrásokat és kihívásokat – például visszajelzést ,
támogatást és fej lődési  lehetőségeket kérve,  valamint izgalmas új
projektek el indításával .



Személyes erőforrások fejlesztése

egymástól való tanulás

problémamegoldásra és perspektívába helyezésre fókuszáló
kreatív tanulócsoportok

a vezető szerepének újratervezése, a munkahelyi képzések
elvégzésének láthatóvá tétele, munkahelyi képzések

közösségi terek létesítése, csoportos motivációs interjúk készítése
a csapatvezetők által,  a testmozgás és a relaxáció bátorítása

(Knight és mtsai.  alapján (2017)

Knight és mtsai.  (2017) kategorizálása szerint a következő
beavatkozási t ípusok alkalmazhatók a munkavállalók
munkaelköteleződésének előmozdítása érdekében:

1.

Ezek a beavatkozások az egyén saját pozitív tulajdonságainak és
erősségeinek felismerésére fókuszálnak, mint például a saját
hatékonysága, a rezil iencia vagy az optimizmus fejlesztésére. A
Munkaköri Követelmények – Erőforrások modellel ( JD-R Modell:
Bakker & Demerouti,  2007) összhangban a személyes erőforrások
kétféleképp növelhetik a munka iránti elköteleződést. Pufferelhetnek
az észlelt munkaköri követelmények negatív hatásaival szemben,
i l letve közvetlenül növelhetik a munka iránti elköteleződést a pozitív
hatások szintjének növekedésével.  A személyes erőforrásokat építő
beavatkozások munkahelyi elkötelezettségre gyakorolt hatását
vizsgáló tanulmányok eredményei vegyesek voltak (egyesek szerint
nem volt hatás, mások szerint csak az elköteleződés egyes részeire
volt hatással,  míg megint mások mindhárom komponensre kiterjedő
hatást találtak).  Ebbe a kategóriába tartozó beavatkozások a
következők:

  2.Munkahelyi erőforrások fejlesztése

A JD-R modell  szerint a munkahelyi erőforrások egyrészt belsőleg
motiválják az alkalmazottakat a növekedés, a tanulás és a fejlődés
ösztönzésével,  valamint az autonómia, a kapcsolódás és a
kompetencia-érzés, mint alapvető emberi szükségletek kielégítésével,
másrészt külsőleg is motiválja őket azáltal,  hogy eszközöket ad,
amelyekkel a munkahelyi célkitűzések elérhetők. Példák az i lyen
típusú beavatkozásokra:

 

Munkahelyi elkötelezettséget fejlesztő beavatkozások



Stressz menedzsment program csapatvezetők számára

Pszichoedukáció és kognitív viselkedés tréning menedzserek számára

Aktív tanulás workshop

Oktatás, készség gyakorlás és ön-coaching

Előadások a munka és egészség, együttműködés és célkitűzés, vezetői
tréning beleértve a vezetők megfigyeléseit, visszajelzés adás és coaching
témaköreiben

Virtuális mindfulness foglalkozások

Csoportfoglalkozások a munka-elköteleződés, stressz és kiégés témáiban

Egyéni tréning alkalmak a fizikai munkaterhelés csökkentésére, pihenőidő
eszköz, csoportos empowerment foglalkozások

6-hetes kognitív viselkedés terápia program

Személyi coach, jóga és aerobik, ingyen gyümölcs

Csoportos mindfulness tréning, célkitűzések, egyéni e-coaching, ingyen
gyümölcs és zöldség nassok, pajtás rendszer, segédanyagok (pl. weboldal,
napló)

Az arra rászorulókat (alacsony munka-elköteleződésűeket) célzó
beavatkozások hatékonyabbak, mint a szervezet összes munkavállalójának
felkínáltak, ami azt jelenti, hogy fontos a résztvevők elkötelezettségi
szintjének mérése a beavatkozások előtt.
A résztvevők hozzájárulása elengedhetetlen – Fontos a szervezetek
változásra való hajlandóságának meghatározása.

 3.Vezetői tréning 

Ezek a beavatkozások a vezetők számára tartott tudás- és készségfejlesztő
workshopokat jelentik. Arra a feltételezésre épít, hogy a vezetők tudásának és
készségeinek fejlesztése az alkalmazottak munkahelyi erőforrásainak
fejlődésével jár, ami magasabb munka iránti elkötelezettséget eredményez.
Példák az ilyen típusú beavatkozásokra:

  4. Egészségfejlesztés

Az egészségfejlesztő beavatkozások arra ösztönzik a munkavállalókat, hogy
egészségesebb életmódot éljenek, és ezáltal jobban tudjanak megbírkózni a
stresszel. Például a testmozgás élettani hatásai javítják a közérzetet és a munka
iránti elköteleződést, és csökkentik a stresszt és a kiégést. A testmozgásnak
mentális és érzelmi hatásai is vannak, többnyire pozitív érzelmeket hoz, ami
kiszélesítheti az egyén gondolatainak és tetteinek körét, és ezáltal építi a
személyes erőforrásokat. A Mindfulness tréning hasonló hatással van, mivel a
gondolatok és érzések ítélkezés nélküli elfogadása javítja a lelki
ellenállóképességet és az önbecsülést. Ebbe a kategóriába tartozó
beavatkozások lehetnek:

Mi kell a beavatkozások sikeréhez?



A Knight és mtsai.  (2017) által végzett 20 beavatkozási tanulmány
meta-analízise szerint a munkahelyi elkötelezettséget fejlesztő
beavatkozások csak kicsi ,  de megbízható hatást gyakoroltak a munka-
elkötelezettségre. A beavatkozások típusai között nem figyeltek meg
jelentős különbséget a hatás nagyságában. Ez azt jelenti ,  hogy a
beavatkozások, fókuszuktól függetlenül,  közvetett hatást
gyakorolhatnak ugyanazokra a tényezőkre, mint a személyes
erőforrások és a jóllét.  Ha azonban megnézzük a különböző
beavatkozási kategóriák konkrét beavatkozásait,  láthatjuk, hogy azok
nagyon heterogének, és nem mindig nyilvánvaló, hogy melyik
kategóriába tartoznak, ami azt jelenti ,  hogy az i lyen kategóriák között
különbségtételnek nincs hozzáadott értéke. A beavatkozási kategóriák
közötti  különbségek keresése helyett a beavatkozások különböző
aspektusainak hatékonyság-elemzése közelebb vinne minket ahhoz,
hogy megérsük, azok hogyan és miért működnek.

Ami valóban teljességgel hiányzik ezekből a kategóriákból,  az a
munkaköri követelmények csökkentésére fókuszáló beavakozások
(munkaszervezési fókuszú beavatkozások). Míg ezeknek munka iránti
elköteleződésre gyakorolt közvetlen hatását csak ritkán vizsgálták,
használhatjuk a kiégés elleni beavatkozások vizsgálatának
eredményeit:  Awa és mtsai.  (2009) áttekintése szerint a kiégés
megelőzésére irányuló programok többsége (68%) személy által
irányított beavatkozás. A teljes mértékben szervezeti fókuszú program
száma annyira alacsony volt ebben az áttekintésben (2),  hogy
semmilyen általánosítható következtetést nem lehet levonni,  bár a két
beavatkozás közül az egyiknek hosszú-távú pozitív hatásai voltak a
kiégés megelőzésre.



Az alkalmazottakkal bánjunk igazságosan.
Segítsük az alkalmazottakat meghatározni,  hogy milyen célokat
tudnak elérni munkájukban, és mit nem, és keressünk nekik
segítséget amikor túlterheltek
Biztosítsuk az alkalmazottaknak az információkat, amikre
munkájukhoz szükségük van: mondjuk el a munkaköri elvárásokat,
partnerségeket, folyamatokat és az alkalmazott munkájának
hatását
Támogassuk az alkalmazottakat: hallgassuk meg a szükségleteiket
és bátorítsuk őket
Biztosítsuk, hogy a munkaköri elvárások és a teljesítmény
standardok igazságosak és kiválóságra inspirálnak
Hallgassuk meg az alkalmazottak munkával kapcsolatos
problémáit,  gondoskodjuk róluk, mint emberekről
Ösztönözzük a csapatmunkát, építsünk elkötelezett,  erősen
összetartó csapatokat, segítsük elő a csapattagok közötti
kommunikációt
Kérjük ki az alkalmazottak véleményét és ötleteiket
Mutassuk meg az alkalmazottaknak, hogy számít a hozzájárulásuk:
segítsünk az alkalmazottaknak felfedezni,  hogy a napi
tevékenységeik hogyan járulnak hozzá a szervezet missziójának
eléréséhez
Hagyjuk az embereknek, hogy azt tegyék, amiben a legjobbak,
hatalmazzuk fel őket tehetségük és erősségeik használatára
Hagyjuk, hogy az alkalmazottak szabják meg a teljesítmény
elvárásokat és mérését
Csökkentsük a zajt és a megszakításokat (biztosítsuk, hogy az
alkalmazottak egy csendes, háborítatlan helyen dolgozhassanak,
ha szeretnének)
Növeljük az alkalmazottak autonómiáját,  biztosítsunk nekik
rugalmasságot abban, hogy hogyan végzik el munkájukat
Vigyázzunk a munkakörnyezetre: a megfelelő vi lágításra és vonzó
közösségi terekre

Milyen jó-gyakorlatok és gyakorlati  javaslatok léteznek a munkahelyi
elköteleződést növelni célzó szervezetek számára?

2016 és 2019 között végzett kutatások alapján a Gallup összegyűjtötte
azoknak az intézkedéseknek a l istáját,  amelyeket a vezetőknek
érdemes bevezetniük a kiégés enyhítése (és ezáltal közvetve a
munkahelyi elkötelezettség növelése) érdekében (Gallup, 2020.).
Ajánlásaik saját eredményeiken alapulnak, melyeket a Gallup Panel
tanulmányokban gyűjtöttek az Egyesült Államokban, több, mint 12 000
alkalmazott körében. Ebben a tanulmányban az alkalmazotti  kiégés
korrelációit vizsgálták és a kiégés 15 fő okát azonosították. Kutatási
eredményeik a vezetők felelősségét emelik ki alkalmazottaik
kiégésében, és a vezetők képzését hangsúlyozzák. Ezért van az, hogy
minden javaslatukat a vezetőknek címezték:

Szervezeti fókuszú ajánlások a munka-elköteleződés
növelésére 



A New Ways of Working (Új Munkamódok – NWW) egy másik
megközelítés, amit érdemes megfontolni,  amikor a munka iránti
elköteleződés növelésének szervezeti fókuszú beavatkozásairól
beszélünk. Az NWW egy újfajta szemlélet,  amely olyan HR-vezetési
gyakorlatokból áll ,  mint a végeredmény menedzsment, időtől és tértől
független munka, hozzáférés a szervezeti tudáshoz, a
munkakapcsolatok rugalmassága és a szabadon hozzáférhető nyitott
munkatér. Amit ezekben az ajánlásokban láthatunk, az az
alkalmazottak autonómiája (hol és hogyan végzik munkájukat),  a
munka és magánélet egyensúlya és inspiráció a csapatmunkára. Mivel
minden ajánlás kapcsolódik a munkavállalói autonómiához, ami a JD-R
modellben egy személyközi erőforrás, várható, hogy pozitív hatással
vannak a munkavállalói elkötelezedősre. Gerards és munkatársainak
2018-as tanulmánya szerint az NWW három ajánlása – a végeredmény
menedzsment, a szervezeti tudáshoz való hozzáférés és a szabadon
hozzáférhető nyitott munkatér – pozitívan befolyásolja a
munkavállalók munkahelyi elköteleződését. Az utóbbi két ajánlást
teljes mértékben a társas interakció és az átalakuló vezetés közvetíti .
A végeredmény menedzsment viszont közvetlen hatással volt a munka
iránti elköteleződésre. Az időtől és tértől független munka és a
munkakapcsolatok rugalmassága nem volt hatással a munka iránti
elköteleződésre. 

Munka-elköteleződési ajánlások felnőtt képzők számára

A kalandpedagógia kockázatos, konfrontatív jel lege
Megerőltető időbeosztás
Korlátozott előrelépési lehetőség
Magas fluktuáció
Oktatók és csoportvezetők közötti  konfliktusok
Alacsony program finanszírozás
Átlag alatti  f izetések.

Az egymást követő munkanapok csökkentése
Pozíciók és csapatok rotálása
Heti megbeszélések
Rendszeres testmozgás
Előadások a kiégésről
A kiváló munka elismerése
Pedagógusok egymást támogató rendszereinek létesítése
Részvételi  lehetőség a szervezeti célok kitűzésében.

Ennek a tanulmánynak az előző fejezetében röviden áttekintettük a
pedagógusokra jel lemző stresszorokat és kiégéshez vezető kockázati
tényezőket. A felnőttoktatók ezen belül külön csoportot alkotnak,
kiváltképp ha a tapasztalati  tanulás módszerével dolgoznak, így
számukra külön ajánlások állnak rendelkezésre. Például Dawson
(1979) a következőket azonosította, mint a kiégés potenciális okait
ebben a munkaköri csoportban: 

Ezen kockázati tényezők alapján a következő intézkedéseket javasolta
a kiégés megelőzésére: 



Korábbi kutatások az outdoor tapasztalati  tréningek hatásairól ritkán
mérték a résztvevők munka iránti elköteleződésének változását.
Ennek ellenére találhatunk olyan eredményeket, például Kanters és
munkatársaitól (2002),  melyekben az outdoor tapasztalati  tréning
programok csökkentették az egyetemista diákok szorongását és
feszültségszintjét az első tanév első heteiben, hosszabb távú hatással
voltak a depresszióra, de növelték a kifáradás okozta tehetetlenséget
hónapokkal a kezelés után. Az ellentmondásos eredmények részben a
rossz kutatási tervvel magyarázhatók (randomizáció hiánya).

Hasonlóképp, egy művészeti módszereket alkalmazó beavatkozás
ugyancsak ellentmondásos eredményeket hozott,  feltételezhetően a
beavatkozás alkalmazásának hiányosságai miatt (Seppälä és mtsai. ,
2020).

Outdoor tapasztalati tanulás és művészeti módszerek a
munka-elköteleződést célzó beavatkozásokban 



Az alábbi ajánlások tudományos szakirodalomból származnak
(részletesebben lásd a State-of-the-Arts jelentésben), valamint a
Lélekkel Alapítvány különbözö szervezeteknél végzett kiégésmegelőző
és munka-elköteleződést fejlesztő gyakorlati  tapasztalataiból.  Az
ajánlásokat két különböző szinten gyűjtöttük össze: ajánlások a
menedzserek számára: mit tehetnek a közvetlen vezetők a
beosztottaik munka iránti elköteleződésének növelése érdekében
(amint azt például a Gallup tanulmányok is kiemelték (gallup, 2020.)) ;
és ajánlások vezetőknek, a szervezet döntéshozóinak, mivel az ő
támogatásuk is elengedhetetlen. Az ajánlásokat további négy területre
bontottuk attól függően, hogy az adott tevékenységnek mi a pontos
célpontja: a közvetlen menedzser vagy a vezető személyét célozza,
vagy az alkalmazottak közötti  munkakapcsolatokat és
együttműködést, vagy az alkalmazottak feladatait,  vagy a szervezet
működését. 

Ajánlások a szervezeti munka-
elköteleződés fejlesztésére 



Az egyén számára

Munka iránti elköteleződést segítő
ajánlások menedzserek számára 

A naptárában foglalja be az időt ami szükséges a vezetői operatív
feladataihoz.
Törekedjen egy hiteles vezetői stí lusra, keressen hozzá segítséget. 
Figyeljen rá, milyen példát mutat az alkalmazottai számára. 

A munkakapcsolatokra és együttműködésre
Rendszeresen kísérje figyelemmel a csoport légkörét, a kiégés és
az elkötelezettség szintjét.  
A beosztottjaival együtt alakítsák ki az együttműködés szabályait.  
Rendszeresen és nyíltan kommunikáljon menedzser kollegáival.  
A pozitív fegyelmezés technikáit használja viselkedési problémák
esetén. 
Rendszeresen szervezzen személyes és csoportos
megbeszéléseket, ál l jon a beosztottjai rendelkezésére. 
Konfliktus esetén igyekezzen támogatást és mediációt biztosítani.
Tegyen erőfeszítést,  hogy csapatot építsen, hogy javítsa a
csapatban lévő kapcsolatokat, és Ön is részt vegyen bennük. 
Kommunikáljon nyíltan a viselkedési normákról.  

A tevékenységekre
Igyekezzen a beosztottaknak változatos és kihívó feladatokat adni,
ha kérik. 
Igyekezzen annyi rugalmasságot és önállóságot biztosítani a
beosztottaknak, amennyit lehet és szükséges a munkájuk
elvégzéséhez. 
Elvárásait és az alkalmazottak felelősségét nyíltan és érthetően
kommunikálja.
Adjon rendszeres pozitív visszajelzést a beosztottaknak. 
Továbbítsa a munkaterheléssel kapcsolatos problémákat a
felsővezetés felé. 
Vonja be a beosztottakat a tervezésbe, ösztönözze őket javaslatok
tételére és kérjen tőlük visszajelzést. 
Rendszeresen adjon formális és informális visszajelzést az
alkalmazottaknak. 

A szervezetre
Alakítsa ki a panaszkezelési és konfliktus menedzsment
útvonalakat, és tájékoztassa az alkalmazottakat róla.  
Hibák kezelése esetén igyekezzen tanulságokat levonni vádaskodás
helyett.  
Biztosítson személyes támogatást a nehézségekkel küzdő
alkalmazottak számára. 
Azonosítsa és továbbítsa a képzési szükségleteket a felsővezetés
felé. 
Törekedjen rá, hogy felismerje a munkával kapcsolatos fizikai és
lelki egészségügyi kockázatokat és a biztonsági kérdéseket és
továbbítsa a felsővezetés felé.  



Az egyén számára

Munka iránti elköteleződést segítő
ajánlások vezetők számára 

Vegyen igénybe rendszeres egyéni támogatást a vezetői dilemmák,
valamint a vezetői és szervezeti stressz kezelésére.

A munkakapcsolatokra és együttműködésre

Foglaljon állást az elfogadható viselkedési normák tekintetében és
kommunikálja őket tisztán az alkalmazottak felé. 
Nyújtson segítséget és biztosítson mediációt a komoly
konflikusokban érintett emberek számára. 
Biztosítson külső menedzsment tréningeket és coachingot a
menedzserei számára. 
Adjon rendszeres visszajelzést az önhöz beosztott mendzserek
számára egyénileg és csoportosan is.   
Alakítson ki el ismerési és jutalmazási rendszert. 
Foglalkozzon a közösség építésével és támogassa a kollegák közötti
kapcsolatok kialakítását munkahelyek kiépítésekor és programok
szervezésekor. 

A tevékenységekre

Döntéshozóként vegye figyelembe a fiziológiai és elfáradási
folyamatokat a munkaszervezés során. 
Rendszeresen vizsgálja felül az elvárások mennyiségét és
minőségét és azok időhöz kötöttségét. 
Bátorítsa a beosztottakat hogy tegyenek munkával kapcsolatos
javaslatokat és vegye őket f igyelembe. 
Bátorítsa a menedzsereket, hogy használják az empowerment
módszerét,  biztosítsanak minél nagyobb önállóságot és kontrollt  az
alkalmazottak számára. 

A szervezetre
Támogassa a kétirányú kommunikációt a szervezeten belül
rendszeres megbeszélésekkel és munkaidővel.  
Törekedjen rá, hogy az alkalmazottak felismerjék a munkájuk
értelmét, lássák, hogy az ő munkájuk hogyan járul hozzá a
szervezet sikeréhez. 
Részletesen tájékoztassa a beosztottakat a döntésekről,  arról,  hogy
hogyan születtek és pontosan hol a helyük. 
Rendszeresen vizsgálja felül az alkalmazotti  kiégés/munka-
elköteleződés szintjét,  mérje fel a pszichoszociális kockázatokat. 
Kezdeményezzen fizikai és lelki egészséget támogató programokat. 
Törekedjen olyan munkafeltételeket biztosítani,  amelyek lehetővé
teszik a munka és magánélet egyensúlyát. 


