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1. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 
 
A dolgozók teljesítményének értékelése, megítélése eltérő formában ugyan, de minden 

szervezetnél megtalálható. 

Egyre több szervezetben azonban a vezető által végrehajtott esetleges értékelés (például a 

vezető hangulatától, nem megfelelő értékelési sémáitól függő értékelés) helyébe a formalizált 

szervezeti teljesítményértékelési rendszer (továbbiakban rövidítve TÉR) lép. A formalizált 

teljesítményértékelési rendszer azonban a legtöbb esetben nem váltja valóra a 

teljesítményértékeléshez fűzött reményeket. Hiába a jól megtervezett értékelési eszköz, vagy 

a felkészített vezetők a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy a TÉR-rel szemben számtalan 

kritika fogalmazódik meg. Ebből kifolyólag a kutatók és a gyakorlati szakemberek 

megpróbálták a teljesítményértékelési gyakorlat és a teljesítményértékeléssel kapcsolatos 

kutatások közötti tátongó szakadékot áthidalni (Banks, Murphy, 1985). Először is az értékelői 

torzításoknak – többnyire laboratóriumi – vizsgálatairól áthelyeződött a hangsúly az értékelés 

szervezeti kontextusának és az értékeléssel szembeni vezetői, dolgozói attitűdöknek az 

elemzésére, mivel a teljesítményértékelés hagyományos megközelítései nem sokkal járultak 

hozzá a TÉR sikeres működéséhez. A TÉR kudarcért számtalan tényező tehető felelőssé, és a 

sokat kutatott teljesítményértékelési eszköz, vagy az értékelői torzítások szerepe igen 

elenyésző a szervezeti tényezőkhöz, a TÉR-rel kapcsolatos attitűdökhöz, vagy a TÉR 

hátterében álló célok rendszeréhez képest.  

A TÉR sikeres működésének elengedhetetlen feltétele a TÉR elfogadása, észlelt 

igazságossága, mivel a teljesítményértékelő rendszerről, az értékelő eszközről és 

beszélgetésről kialakított vélemény mind az értékelők, mind az értékeltek szándékait és 

viselkedését jelentősen meghatározza (Roberts, 1994). Mivel egyes vizsgálatok szerint (Bretz, 

Mikovich, Read, 1992) a dolgozók többsége valamilyen szempontból igazságtalannak tartja a 

TÉR-t, így érdemes e terület alaposabb vizsgálata a teljesítményértékelés észlelt 

igazságosságának biztosítása és fokozása céljából. 

 

2. A VIZSGÁLAT CÉLJAI 

1. Az igazságosság vonatkozásában beszélhetünk az elosztás (disztributív), a folyamat 

(procedurális) és a bánásmód (interperszonális) igazságosságáról. Greenberg (1993) 

megközelítése alapján mind a disztributív, mind a procedurális igazságosságon belül 

megkülönböztethetünk strukturális, illetve szociális összetevőket, amelyek alapján négy fő  
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faktor különíthető el. Az igazságosság faktorstruktúrájáról és az egyes faktorok tartalmáról a 

szerzők eltérő értelmezésének következtében nem rajzolódott ki egy egységes kép előttem, 

így elsődleges célom az volt, hogy azonosítsam a teljesítményértékelés igazságosságának 

taxonómiáját. 

2. Empirikus felmérések bizonyítják, hogy amilyen módon észlelik és értékelik a TÉR-t annak 

résztvevői, ez olyan szinten befolyásolja az értékelők és az értékeltek szándékait és 

viselkedését (Roberts, 1994). A rendszer elfogadásának kritériumai leginkább annak észlelt 

igazságosságához kapcsolódnak (Greenberg, 1986; Taylor et al, 1995; Fletcher, 2001; 

Roberts, 2003). A TÉR észlelt igazságosságát a teljesítményértékelés igazságosságának 

faktorai eltérő súllyal befolyásolhatják, ezért célom a TÉR észlelt igazságát leginkább 

meghatározó faktorok (kritériumok) feltárása. A disszertációban elsősorban arra a kérdésre 

keresem a választ,  

- hogy a teljesítményértékelés következményének (fizetés, jutalmazás, képzés-fejlesztés, 

elbocsátás), az értékelés eredményének méltányossága (disztributív igazságosság),  

- vagy a teljesítményértékelő rendszer működésének igazságossága (procedurális 

igazságosság), 

- vagy az értékelő beszélgetés, az értékelői magatartás igazságossága 

(interperszonális/interakciós igazságosság) a meghatározó a TÉR észlelt igazságosságában.  

3. A teljesítményértékelés működési sajátosságait, a TÉR észlelt igazságosságának 

kritériumait a domináns szervezeti kultúra és a szubkultúra jelentős mértékben meghatározza, 

ezért ezeket a jellemzőket nem szabad figyelmen kívül hagynunk sem a TÉR bevezetése, 

kialakítása, sem a teljesítményértékelés felülvizsgálata során (Davis, 1998). Célom a Global 

Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness (továbbiakban rövidítve GLOBE) 

szervezeti kultúra kérdőív eredményei alapján kialakuló kultúra klaszterek 

teljesítményértékelési gyakorlatának összehasonlítása, valamint a TÉR észlelt 

igazságosságával és az igazságosság dimenzióival összefüggésben lévő kultúradimenziók 

azonosítása.  

 

3. HIPOTÉZISEK 

1. A szervezeti igazságossággal foglalkozó kutatók abban egyetértenek, hogy az 

igazságosságon belül megkülönböztethetjük a disztributív (Deutsch, 1982) és a procedurális 

igazságosságot (Thibaut, Walker, 1975; Greenberg, 1987; Folger, Konovsky, 1989) valamint 
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a kevésbé pontosan definiált interperszonális, vagy interakciós igazságosságot (Cobb, Vest, 

Hills, 1997). Greenberg (1993) azonban nem három, hanem négy faktort különböztet meg az 

igazságosságon belül, és a disztributív valamint a procedurális igazságosság strukturális és 

szociális aspektusát külön kezeli. Az igazságosság négy faktora a következő: az elosztás, a 

szervezeti eljárás, a vezetői/értékelői eljárás és a vezetői/értékelői bánásmód igazságossága. 

Brockner, Wiesenfeld (1996), Roch és Shanock (2006), valamint Colquitt (2001. id Roch, 

Shanock, 2006) eredményei szintén Greenberg (1993) négy faktoros modelljét támasztják alá. 

Erdogan és munkatársai (2001) pedig Greenberghez hasonlóan a procedurális igazságosságon 

belül különbséget tesznek a vezetői és a szervezeti eljárás igazságossága között.  

Az igazságosság taxonómiájára véleményem szerint hatással lehet a szervezeti kultúra, a 

szervezet tevékenysége és mérete, illetve az igazságosság vizsgálatának fókuszában álló 

terület (például teljesítményértékelési-, kompenzációs-, karriermenedzselési rendszer, 

kiválasztás, szervezeti változtatás, leépítés stb.). A magyar teljesítményértékelési rendszerek 

egyik működési sajátossága, hogy a vezetői és a szervezeti eljárás nem különül el élesen 

egymástól, mivel a TÉR gyakorlati megvalósítása az értékelő vezetők kezében van. Így 

Greenberg modelljével ellentétben a procedúra elemei közös faktort alkotnak.  

A disztributív és procedurális igazságosság mellett az igazságosság harmadik faktora, az 

interperszonális igazságosság véleményem szerint a vezető személyéhez szorosan kötődő 

vezetői bánásmódra vonatkozik és a döntések magyarázatát (Bies, Moag, 1986 id. Bernerth et 

al, 2007) nem foglalja magában, mivel a döntések magyarázatának a lehetőségére, és a 

magyarázat mélységére a szervezeti jellemzők jelentős hatást gyakorolhatnak. 

1. Az igazságosság Greenberg által leírt négyfaktoros modellje magyar mintán nem 

igazolható, mivel a teljesítményértékeléssel kapcsolatos szervezeti és vezetői eljárás elemei 

nem különíthetők el élesen egymástól. Ezért a disztributív, procedurális és interperszonális 

igazságosságot megkülönböztető háromfaktoros modell nyer bizonyítást. 

 

2. A teljesítményértékelés igazságosságának disztributív tényezői vonatkozhatnak az értékelés 

eredményére (konkrét minősítés, értékelés), az értékelés eredményét meghatározó elosztási 

elvre, illetve az értékelés következményére (jutalom, fizetésemelés, képzés, elbocsátás). A 

disztributív igazságosság biztosítása - akár az értékelés eredményére, akár az értékelés 

következményére gondolunk – nagyon nehéz feladat. Erdogan (2002) szerint a disztributív 

igazságosság az értékelés eredményének méltányosságát, illetve az értékelés kimenetével való 

elégedettséget befolyásolja, míg a TÉR egészének megítélésében nem tölt be jelentős 

szerepet. A disztributív igazságtalanság, az értékelés méltánytalan eredménye, 
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következménye bár mélyen érintheti az egyént, a TÉR igazságosságának megítélését a 

procedurális és interperszonális igazságosság elemei, azon belül pedig leginkább az értékelői 

eljárás befolyásolja.  

Véleményem szerint azonban abban az esetben, ha a dolgozó méltánytalannak tartja az 

értékelés eredményét, akkor a disztributív igazságosság jelentősebb szerepet játszik a TÉR 

észlelt igazságosságában, mint akkor, ha a dolgozót nem érintette kedvezőtlenül az értékelés 

eredménye. 

2. a. A TÉR észlelt igazságosságára a procedurális igazságosság jelentősebb hatást gyakorol, 

mint a disztributív igazságosság. 

2. b. A TÉR észlelt igazságosságára az interperszonális igazságosság jelentősebb hatást 

gyakorol, mint a disztributív igazságosság. 

2. c. A disztributív igazságosság jelentősebb hatást gyakorol a TÉR észlelt igazságosságára 

azoknál az értékelteknél, akik a vártnál rosszabb értékelési eredményt kaptak, mint azoknál 

akik nem. 

 

3. Greenberg (2004) vizsgálatának eredményei alapján a disztributív igazságosság megítélését 

a procedurális és az interakciós/interperszonális igazságosság képes befolyásolni. Az értékelés 

eredményének észlelt igazságosságát Dipboye, de Pontbriand (id. Bryan et al, 1993) és 

Roberts (2003) vizsgálatának eredményei alapján az értékelési eljárás észlelt igazságossága is 

befolyásolja, mivel az értékeltek sokkal inkább elfogadják a negatív értékelést is, ha magát az 

eljárást fairnek találják. Ha az értékelési eredmény rosszabb, mint amit méltányosnak tartott 

volna az értékelt, akkor az eredmény méltányosságát az eljárás igazságossága, illetve a vezető 

megfelelő bánásmódja képes pozitívan befolyásolni. 

3. a. Az értékelési eredmény méltányosságának megítélésére hatással van a procedurális és az 

interperszonális igazságosság. 

3. b. Azoknál, akik a vártnál rosszabb értékelési eredményt kaptak az interperszonális és a 

procedurális igazságosság hatással van az eredmény méltányosságának a megítélésre  

 

4. A TÉR észlelt igazságosságában a szakirodalom és a fókuszcsoportos vizsgálatok 

eredményei alapján a teljesítményértékelés következményének kulcsszerepe van. A 

teljesítményértékelési rendszer kialakításának egyik kérdéses pontja, hogy az értékelés 

eredménye mire legyen hatással: a fizetés, a jutalom meghatározására, a képzésre, az 

elbocsátásra, vagy az előléptetésre, a karriertervezésre. A fókuszcsoportos vizsgálatok során 

megfogalmazódó ellentmondásos vélemények részben megegyeztek a szakirodalomban sokat 
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taglalt kérdéssel, mégpedig az „adminisztratív” és a „fejlesztő” célok 

összeegyeztethetőségének nehézségeivel. Az adminisztratív céllal bevezetett rendszer olyan 

külső elismeréssel függ össze, mint a fizetési szint, a jutalom megállapítása vagy az 

előléptetés, míg a fejlesztő célú értékelés során az értékelt személy fejlesztési szükségletein és 

jövőbeli fejlődési lehetőségein van a hangsúly. A fókuszcsoportos vizsgálat és az interjúk 

során elhangzó vélemények azonban azt erősítették meg bennem, hogy a kizárólag 

fejlesztéssel összekötött értékelésnél az értékelés anyagi vonzatát hiányolják a dolgozók, míg 

a csak fizetés, jutalom meghatározására használt értékelésnél, pedig az értékelés eredményein 

alapuló fejlesztést. Ezért arra kerestem a választ, hogy a dolgozók hogyan észlelik az értékelés 

következményeit, és ez milyen összefüggésben van az értékelés következményének 

igazságosságával.  

4. a. A TÉR észlelt igazságosságára hatással van az értékelés következményének észlelt 

igazságossága.  

4. b. Az értékelés következményeit akkor tartják igazságosabbnak az értékeltek, ha az 

értékelés közvetlen hatással van mind a fizetésre, jutalmazásra és a képzésre/fejlesztésre is. 

 

5. A vezető igazságossága és a vezetőbe vetett bizalom szoros összefüggésben áll egymással. 

Mishra és Morrissey (1990 id. Gilbert, Li-Ping, 1998) a vezetőbe vetett bizalom 

kialakulásában a kommunikáció nyíltságát, őszinteségét, a dolgozók döntéshozatali 

folyamatba való bevonását, az érzések és érzelmek kifejezésének a lehetőségét, illetve az 

információk megosztását, a döntések magyarázatát emeli ki, amelyek a procedurális és az 

interperszonális igazságosság részét képezik. Az igazságosság és a bizalom közötti 

összefüggés vizsgálatának eredményei (Brockner et al, 1997; Zala, 2000) alapján azonban 

nemcsak az igazságosság járul hozzá a bizalom kialakulásához, hanem a bizalom is központi 

szerepet tölt be az igazságossági ítélet kialakításában. A vezető-beosztott közötti bizalom Fulk 

és munkatársainak (Andersson-StrÅberg et al, 2007) véleménye szerint a 

teljesítményértékelés igazságosságának egészét, Cropanzano és munkatársainak (2002) 

eredményei alapján elsősorban az interakciós igazságosságot, a döntések magyarázatának 

észlelt igazságosságát befolyásolja. Feltételezésem szerint a bizalom mind a 

teljesítményértékelési rendszer, mind az értékelő vezető észlelt igazságosságára jelentős 

hatást gyakorol. 

A vezető-beosztott (értékelő-értékelt) közötti bizalom kiemelkedő hatást gyakorol  

5. a. a teljesítményértékelési rendszernek (TÉR) 

5. b. az értékelés következményének 
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5. c. az értékelés eredményének 

5. d. és a vezető értékelői magatartásának észlelt igazságosságára. 

 

6. A preferált elosztási elvre a nemzeti-, szervezeti kultúra, valamint az egyéni tényezők is 

hatással lehetnek (Bond, 1982. id. Mező, Kovács, 1999). A szervezetben preferált elosztási 

elv leginkább az elosztás tekintetében érintett rendszereket befolyásolja úgy, mint az 

ösztönzési-, kompenzációs-, illetve a teljesítményértékelési rendszer. Berkics, Bíró (2006) 

eredményei alapján a méltányosság elve elfogadottabb a versenyszférában, mint a 

közszférában, ami véleményem szerint a teljesítményértékeléssel kapcsolatos attitűdökre és a 

teljesítményértékelési gyakorlatra is hatást gyakorol. Az egyenlőség elvének preferenciája 

nem kedvez a teljesítményértékelési eredmény alapján meghatározott differenciált 

javadalmazási, jutalmazási rendszer működésének, így ilyen esetben az egyenlősítő tendencia 

érvényesül a teljesítményben megmutatkozó különbségek ellenére.  

6. A közszférában a méltányosság elve helyett az egyenlőség elvét részesítik előnyben a 

dolgozók. Ez valószínűleg összefüggésben áll azzal, hogy a teljesítményértékelés alapján 

meghatározott fizetés, jutalmazás kevésbé elfogadott a közszférában, mint a versenyszférában. 

 

7. A szervezeti kultúra minden területen érezhető hatást gyakorol a szervezet működésére, a 

szervezet tagjainak magatartására, és ezáltal a teljesítményértékelési gyakorlatra is. A 

teljesítményértékelés sikerét, kudarcát, működésének jellegzetességeit a szervezeti 

kultúrajellemzők alapjaiban határozzák meg (Takács, 2002). A teljesítményértékelési 

gyakorlat jellemzőivel, a TÉR észlelt igazságosságával, az igazságosság dimenzióival 

véleményem szerint leginkább a szervezetre jellemző teljesítményorientáció és 

humánorientáció mértéke valamint a hatalomtól való távolság áll szoros összefüggésben.  

7. a. A teljesítményorientáció pozitív hatást gyakorol a disztributív, a procedurális és az 

interperszonális igazságosságra. 

7. b. A hatalomtól való távolság negatív hatást gyakorol a procedurális és az interperszonális 

igazságosságra. 

7. c. A humánorientáció pozitív hatást gyakorol az interperszonális igazságosságra . 

 

8. A szervezeti sajátosságok, a szervezeti kultúra jellemzői az igazságosság normáira, az 

igazságossággal kapcsolatos elvárásokra, valamint az igazságossági ítéletre is hatást 

gyakorolnak.  
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Brockner és munkatársainak (2001) eredményei alapján a véleménynyilvánítás lehetősége és 

a döntéshozatali folyamatban való részvétel a hatalomtól való távolság függvényében 

gyakorol hatást a procedurális igazságosságra. Ezért a participáció hiánya a kis hatalmi 

távolsággal jellemezhető kultúrában eredményez igazságtalanságot. Így valószínűleg a TÉR 

észlelt igazságosságát szintén a kis hatalmi távolsággal jellemezhető kultúrában befolyásolja a 

véleménykifejezés lehetősége és a nagy hatalmi távolsággal jellemezhető kultúrában nem. 

Zala (2000) eredményei alapján a szervezeti igazságossági ítéletet legjobban a bizalom szintje 

jelezte előre, véleményem szerint azonban a szervezeti kultúra függvényében a bizalom 

szerepe, jelentősége eltérő lehet. Feltételezésem szerint nagy hatalmi távolság esetén a TÉR és 

az értékelő észlelt igazságosságát a bizalom sokkal jobban befolyásolja, mivel ebben az 

esetben valószínűbb, hogy az értékeltek információhiány következtében sokkal inkább 

bizalmi alapon alkotnak véleményt. A szervezeti kultúrától függően tehát a TÉR észlelt 

igazságosságának kritériumai eltérhetnek egymástól. 

8. a. A nagy hatalmi távolsággal jellemezhető szervezeti kultúrában a vélemény-kifejezés 

lehetősége nem gyakorol jelentős hatást a TÉR észlelt igazságosságára. 

8. b. A nagy hatalmi távolsággal jellemezhető szervezeti kultúrában a bizalom központi 

szerepet játszik a TÉR észlelt igazságosságában. 

 

4. ELŐVIZSGÁLAT 

A végleges kérdőív összeállítása előtt két szervezetben (egyik a közszférába, a másik a 

versenyszférába tartozik) fókuszcsoportos vizsgálatokat végeztem. A vizsgálat célja kettős 

volt, egyrészt a teljesítményértékelés igazságosságával kapcsolatos dolgozói véleményeket 

tártam fel a kérdőív kiegészítése céljából, másrészt a szakirodalom alapján összeállított 

kérdőív értelmezhetőségét teszteltem. Az egyik szervezetben (közszféra) két, míg a másik 

szervezetben (versenyszféra) egy fókuszcsoportos vizsgálatra volt lehetőségem. A 

fókuszcsoportos vizsgálatokon több szervezeti egységből összesen 26 fő (8fő – 9fő – 9fő) vett 

részt. 

 

5. MÓDSZEREK 

ESZKÖZÖK 

I. A kérdőíves vizsgálatot megelőzően a TÉR jellemzőinek feltárásához a vizsgált szervezetek 

HR szakembereivel interjút készítettem.  
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II. Hipotéziseim teszteléséhez az értékeltek teljesítményértékeléssel kapcsolatos attitűdjét, a 

TÉR észlelt igazságosságát, a preferált elosztási elvet, a vezető-beosztott közötti bizalmat a 

szakirodalom és fókuszcsoportos1 vizsgálatok alapján összeállított TÉR-kép kérdőívvel 

vizsgáltam, a szervezeti kultúrajellemzőket, pedig a GLOBE kérdőívvel tártam fel.  

II./a. A TÉR-kép kérdőív a következő részekből állt. 

- Az elosztási elv preferenciát (egyenlőség, méltányosság) Berkics, Bíró (2006) által 

összeállított kérdőívvel vizsgáltam (6 item), kiegészítve a fókuszcsoportos vizsgálat és az 

irodalom alapján a javadalom meghatározásához igazságosnak tartott tényezőkkel (6 item).  

- A teljesítményértékelés észlelt igazságosságát, a teljesítményértékelési gyakorlat jellemzőit 

és a TÉR-rel kapcsolatos attitűdöket 107 itemes kérdőívvel vizsgáltam. A kérdőív Walsh 

(2003) által összeállított kérdőíven alapul, amelyet a fókuszcsoportos vizsgálat és a 

szakirodalom (Tang, Sarsfield-Baldwin, 1996; Leung et al 1996) alapján módosítottam és 

további itemekkel egészítettem ki. 

- A vezető – beosztott közötti bizalom vizsgálatához Mishra (Zala, 2000) 7 itemes kérdőívét 

alkalmaztam, amit további két itemmel egészítettem ki.  

- A munkahelyi elégedettséget (a vezetővel, a munkahellyel, a munkával, a fizetéssel és a 

juttatásokkal való elégedettséget) kilenc itemmel, a szervezeti elkötelezettséget, pedig 

Mowday, Steers és Porter 15 itemből (Zala, 2000) álló kérdőívének 8 itemes rövidített 

változatával vizsgáltam. 

Az itemekkel való egyetértés mértékét 5 fokú skálán kellett megítélni. 

II./b. A szervezeti kultúra feltárásához kérdőíves módszert választottam a 

teljesítményértékelési gyakorlat, az igazságosság dimenziói és a szervezeti kultúra közötti 

összefüggések vizsgálata miatt. A GLOBE 9 skálája a következő: bizonytalanságkerülés, 

hatalmi távolság, elkötelezettség – lojalitás, nemi szerepek differenciáltsága, rámenősség – 

agresszivitás, jövőorientáció, teljesítményorientáció, humánorientáció, individualizmus – 

kollektivizmus. A jelenlegi kultúra értékelése 34 item mentén történik. Az egyes állításokat 

egy 7 fokú skálán kellett megítélni. A kérdőívvel elsősorban a vizsgált szervezeti egységek 

szubkultúráját kívántam feltárni. 

MINTA 

A teljesítményértékelési gyakorlatról és a szervezeti kultúráról alkotott vélemények feltárását 

10 szervezetben, ezen belül összesen 20 szervezeti egységében végeztem el az értékeltek 

körében. A szervezetek kiválasztásában egyetlen kritériumot tartottam szem előtt, nevezetesen 

                                                 
1 A kérdőíves felmérést megelőzően az értékeltek körében fókuszcsoportos vizsgálatokat végeztem a kérdőív 
tartalmi tesztelése, kiegészítése céljából.  
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azt, hogy mind a közszféra, mind a versenyszféra képviselve legyen a mintában. A szervezeti 

kultúra (GLOBE), valamint a teljesítményértékeléssel kapcsolatos (TÉR-kép) kérdőívet 268 

személy töltötte ki. A szervezeti egység szintű elemzésekbe 20 szervezeti egység 241 

dolgozójának válaszait tudtam felhasználni. A teljes minta (268 fő) teljesítményértékeléssel 

kapcsolatos kérdőívre adott válaszait a szervezeti kultúrától független elemzéseknél vettem 

figyelembe. A szervezeti kultúra és a teljesítményértékelés, valamint a teljesítményértékelés 

igazságossága közötti kapcsolat vizsgálatát 241 fő válaszai alapján végeztem el. 

 

6. EREDMÉNYEK 

A vizsgálat főbb eredményeit, az eredmények értelmezését és a javaslatok megfogalmazását a 

hipotézisek mentén összegzem. 

1. A faktoranalízis eredményei alapján négy faktor esetén a procedurális igazságosság 

faktorainak tartalma eltér a Greenberg által leírt szervezeti (structural) és információs 

(informational) igazságosságtól. A procedurális igazságosság két faktora nem különíti el az 

eljárás strukturális és szociális elemeit. Ezzel szemben a három faktor esetén kapott eredmény 

jól tükrözi a szakirodalomban leggyakrabban vizsgált disztributív, procedurális és 

interperszonális igazságosságot. 

Az eredményeim alapján az első hipotézis bizonyítást nyert. 

Az értékelői és szervezeti eljárás elemek valószínűleg azért nem váltak külön, mert a 

dolgozók tájékoztatása a TÉR bevezetéséről, a rendszer jellemzőiről, az értékelési tényezőkről 

minden szervezetnél elsősorban vezetői feladat. Mindezeken felül a teljesítményértékelésnél, 

a többi szervezeti folyamathoz viszonyítva talán még jelentősebb az értékelő vezető szerepe, 

mivel nemcsak az információ továbbítása, hanem a rendszer működtetése is teljes egészében 

az ő kezében van. Négy faktor esetén Roberts (1994) eredményeihez hasonlóan a procedurális 

igazságosság egyik faktorában az információk érvényességét biztosító tényezők találhatóak 

úgy, mint a teljesítmény gyakori megfigyelése, értékelése, az értékelők felkészítése, a 

teljesítmény nyomonkövetése, míg a másik faktorba a participáció, a véleménykifejezés 

lehetősége tartozik. A dolgozók kognitív rendszerében tehát a vélemény-, érzelemkifejezés 

lehetősége elkülönül a procedurális igazságosság többi elemétől. A szervezeti és vezetői 

eljárás együtt járása, valamint a véleménykifejezés külön faktorba rendeződése a szervezetbe 

vetett bizalom hiányára és a vezető igazságossági ítéletben betöltött meghatározó szerepére 

utal. Az interjú eredmények alapján kizárólag két szervezetben fordulnak a dolgozók a 

szervezet humánerőforrás szakembereihez abban az esetben, ha az értékelő vezetőjükkel vagy 
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a TÉR-rel kapcsolatban problémájuk van. Valószínűleg a többi szervezetben meg sem fordul 

a dolgozók fejében, hogy érdemes lenne elmondani a véleményüket vagy, hogy lehetőségük 

van panasszal élni a szervezettel, a TÉR-rel vagy a vezetővel szemben.  

Az interperszonális igazságosság az értékelő bánásmódját jelentő értékelői érzékenységet, 

tiszteletet, elfogulatlanságot foglalja magában, ami külön válik a döntések magyarázatát is 

magában foglaló értékelői eljárástól. Az igazságosság harmadik faktorának tartalma tehát nem 

egyezik meg a szakirodalomban leírt interakciós igazságossággal. Feltételezhetően az eljárás 

igazságosságához tartozó döntések magyarázatát a szervezeti kontextus és kultúra jellemzői 

sokkal inkább befolyásolják, mint az értékelő személyes jellemzői. 

 

2. A TÉR észlelt igazságosságát az igazságosság három faktora közül kizárólag a procedurális 

igazságosság befolyásolta szignifikánsan, az interperszonális és a disztributív igazságosság 

nem. A 2. a. hipotézis bizonyítást nyert, a 2. b. hipotézis azonban nem. Magának a 

teljesítményértékelési rendszernek a megítélését tehát az eljárás szervezeti és értékelői 

összetevői, azon belül pedig elsősorban az értékelési tényezők relevanciája, a visszajelzés 

gyakorisága, magyarázata befolyásolja.  

Az interperszonális igazságosság elemei közül kizárólag az értékelő elfogultsága hat 

közvetlenül a rendszer megítélésére, de az értékelő bánásmódja, az általa biztosított 

vélemény- és érzelemkifejezés lehetősége nem. Bár az értékelési eredmény méltányossága 

nem játszik jelentős szerepet az igazságossági ítéletben, a kapott eredmények alapján levont 

következtetések azonban félrevezetők lehetnek, ha azt nem vesszük figyelembe, hogy a 

válaszolók többségét eddig még nem érintette negatívan az értékelés eredménye az átlagos, 

vagy átlag feletti értékeléseknek köszönhetően. Vártnál rosszabb értékelést kapott 

dolgozóknál, azonban a procedurális igazságosság mellett a disztributív igazságosság is hatást 

gyakorol a TÉR észlelt igazságosságára, tehát a 2. c. hipotézist eredményeim is 

megerősítették. A váratlan értékelési eredmény azonban megelőzhető a procedurális 

igazságossághoz tartozó gyakori, konkrét és releváns értékeléssel. 

 

3. Előzetes elvárásaimtól eltérően a procedurális igazságosság, az értékelési eredmény 

igazolása, magyarázata, az értékelői kompetencia, valamint az értékelési kritériumok 

relevanciája nem befolyásolja szignifikánsan az értékelési eredmény méltányosságát, de az 

interperszonális igazságosság, az értékelő bánásmódja igen. A 3. a. hipotézis tehát csak 

részben nyert bizonyítást.  
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Lind és Tyler (Tyler, 1989), valamint Cobb, Vest és Hills (1997) eredményei szintén a 

bánásmód elemeinek szerepét támasztották alá. Az értékelő bánásmódja tehát képes az 

értékelés eredményének észlelt igazságosságát pozitívan és negatívan is befolyásolni. Abban 

az esetben, ha az értékelő beszélgetés során a vezető kommunikációs stílusa nem megfelelő, 

hanem inkább támadó, személyeskedő, indulatos, akkor ez azonnali ellenállást válthat ki az 

értékeltből. Ebben a helyzetben hiába a megalapozott, releváns értékelés, a megszégyenített és 

megbántott dolgozó nem képes a visszajelzés tartalmát feldolgozni. Így a visszajelzés stílusa 

miatt az értékelési eredménnyel kapcsolatban is elutasító lesz. Az értékelőt elfogultnak, az 

értékelés eredményét, pedig igazságtalannak tartja. 

A vártnál rosszabb értékelési eredmény esetén azonban az értékelési eredmény 

méltányosságának megítélését hipotézisemtől eltérően sem a procedurális, sem az 

interperszonális igazságosság nem befolyásolta. A 3. b. hipotézis nem nyert bizonyítást.  

Kizárólag a vezető-beosztott közötti bizalom volt hatással arra, hogy a várttól rosszabb 

értékelés ellenére méltányosnak találják a dolgozók az értékelés eredményét, és elfogadják 

azt. A vezető–beosztott közötti bizalom hatása elsősorban annak a pozitív attitűdnek 

köszönhető, aminek megalapozásához a korábbiakban megtapasztalt vezetői eljárás és 

bánásmód, valamint az elosztás igazságossága is hozzájárult. Ebben az esetben a vártnál 

rosszabb eredmény ellenére is bízik a dolgozó a vezető igazságosságában. Az eredmény 

alapján mindazonáltal nem zárhatjuk ki azt, hogy a procedurális és az interperszonális 

igazságosság hozzájárulhat ahhoz, hogy az egyén akár a negatív értékelést is méltányosnak 

ítélje. Ha a folyamat igazságos, a visszajelzés gyakori és pontos, akkor nagy valószínűséggel 

az értékeltet sem éri váratlanul az értékelés eredménye. Az igazságos értékelői bánásmód, 

pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy a dolgozó elfogadja az értékelést. E feltételezés 

ellenőrzéséhez azonban longitudinális vizsgálatra volna szükség. 

 

4. A TÉR észlelt igazságosságában az értékelés következménye meghatározó szerepet játszik. 

A 4. a. hipotézist sikerült alátámasztanom.  

Az eredmények alapján elsősorban a fejlesztés, képzés, majd a jutalom, prémium gyakorol 

jelentős hatást az értékelés következményének igazságosságára, a fizetéssel való 

összekapcsolás azonban nem. A 4. b. hipotézis tehát csak részben nyert bizonyítást.  

A fejlesztéssel, képzéssel összekötött értékelést valószínűleg azért tartják igazságosnak a 

dolgozók, mivel azon szervezeti, vezetői hozzáállásról tesz tanúbizonyságot, hogy a 

teljesítményértékelés célja nem elsősorban a hibáik azonosítása, valamint a nem megfelelő 
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teljesítmény számonkérése, hanem a megfelelő dolgozói teljesítmény vezetői, szervezeti 

támogatása.  

A képzésen, fejlesztésen túl a teljesítmény jutalommal való honorálása is szignifikáns hatást 

gyakorol az értékelés következményének igazságosságára. Ez ugyanis azt bizonyítja, hogy 

érdemes nagyobb erőfeszítéssel, többet és jobban dolgozni, mert a szervezet elismeri, 

megbecsüli a kiváló teljesítményt. Anyagi következmény nélkül a dolgozók értelmetlennek 

tartják az értékelést, bár ebben a kérdésben szervezeti kultúra függvényében eltérőek a 

vélemények. A versenyszféra szervezeti egységeiben dolgozók sokkal inkább úgy gondolják, 

hogy a teljesítményértékelés a fizetéssel, jutalommal való összekapcsolás hiányában is 

motiváló hatású lenne, így valószínűleg a kizárólag fejlesztésorientált értékelés elfogadottsága 

nagyobb, mint a közszférában.  

Az eredmények alapján azokban a szervezeti egységekben tartották legigazságosabbnak a 

dolgozók az értékelés következményeit, ahol az értékelés számottevő hatással volt a jutalom 

meghatározására (volt tétje az értékelésnek) és ahol az értékelő jelentős figyelmet fordított a 

teljesítmény visszajelzésére, beosztottjai folyamatos fejlesztésére. Ahhoz, hogy a két egymást 

kizáró cél jól megférjen egymás mellett szükség van objektív mutatószámokra, a teljesítmény 

folyamatos, tényeken alapuló értékelésére, az értékelési eredmények alapján meghatározott 

fejlesztésre és jutalomra, valamint a fejlesztés szervezeti és vezetői támogatására. A 

teljesítményfüggő fizetés valószínűleg azért nem bír motiváló erővel, mivel az értékelés 

eredményei alapján meghatározott fizetésemelés mértéke legtöbbször nagyon csekély. Ezen 

felül, pedig a múltbeli teljesítményen alapuló következő évi fizetés méltánytalannak tűnhet 

abban az esetben, ha a dolgozó jelenlegi teljesítménye akár egy éven át nem felel meg az 

elvárásoknak. 

Ezek az eredmények azonban az egyéni különbségeket nem veszik figyelembe, ami szintén 

hatással lehetett arra, hogy milyen mértékben fogadják el a dolgozók a teljesítményfüggő 

jutalmazást, valamint a fejlesztéssel kapcsolatos visszajelzést. 

 

5. Eredményeim Brockner és munkatársai (1997), Gabris és Ihrke (2000), valamint Zala 

(2000) eredményeihez hasonlóan azt támasztják alá, hogy a bizalom központi szerepet játszik 

az igazságossági ítéletek kialakításában. A bizalom a TÉR-nek, a teljesítményértékelés 

következményének valamint az értékelő teljesítményértékelő magatartásának igazságosságát 

leginkább meghatározó tényezők között található. A magas bizalommal jellemezhető 

kapcsolatban az egyén elnézőbb a kisebb hibákkal, igazságtalanságokkal szemben, ami a 
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bizalom jelentőségét magyarázza. Így ha magas a bizalom szintje, akkor ez a véleményünket 

pozitív, míg ha alacsony, akkor pedig negatív irányba befolyásolja. 

Az eredmények alapján egyedül az értékelési eredmény méltányosságának megítélését nem 

befolyásolta szignifikánsan a vezető-beosztott közötti bizalom, míg a többi tényezőre 

szignifikáns hatást gyakorolt. Ez azzal magyarázható, hogy az értékelt mind a saját, mind a 

mások értékelésének eredményéről kielégítő információval rendelkezik, ami miatt a bizalom 

nem tölt be jelentős szerepet az igazságossági döntés meghozatalában. Véleményem szerint az 

elosztás igazságossága jelenleg még azért nem okoz nagyobb feszültséget, elégedetlenséget a 

dolgozók között, mivel a szervezetek többségében a vezetők egyáltalán nem, vagy csak kis 

mértékben differenciálnak az értékelésekben. Mindemellett az értékelés alig érezhető 

következményekkel jár. Abban az esetben azonban, ha az értékelő kellőképpen differenciál, 

és ha az értékelés eredménye jelentős következménnyel jár, akkor a személyes érintettség 

folytán az értékelési eredmény méltányosságának a megítélése is fontosabbá válik. Ebben az 

esetben a bizalom sokkal meghatározóbb szerepet tölthet be az értékelési eredmény 

méltányosságáról kialakított ítéletben. Ezt támasztja alá az az eredmény is, amely szerint a 

várttól rosszabb értékelés esetén2 kizárólag a vezető–beosztott közötti bizalom befolyásolja az 

eredmény méltányosságának megítélését. 

 

6. Az eredmények alapján mind a versenyszféra, mind a közszféra dolgozói a 

teljesítményarányossággal és nem az egyenlőséggel értenek inkább egyet. Egyedül az 

egyetértés, vagy egyet nem értés mértékében van eltérés közöttük. A közszféra szervezeti 

egységeiben a teljesítményarányosság mellett az egyenlőséget fontosabbnak tartják, mint a 

versenyszférában. Ez magyarázhatja azt a kettőséget, hogy a dolgozók egyrészről szeretnék a 

teljesítményarányos javadalmazást másrészről, azonban a szervezeti hagyományok, a 

dolgozói jellemzők eredményeként az egyenlőség is fontos számukra.  

A 6. hipotézist nem sikerült alátámasztanom. 

Az eredmények alapján a teljesítményarányos elosztástól elviekben nem idegenkednek a 

közszféra dolgozói, így a teljesítményfüggő javadalmazás, jutalmazás nem járul hozzá a TÉR-

rel szembeni negatív attitűdhöz. Sőt a közszféra dolgozói a versenyszféra dolgozóitól 

eltérően, nem tudják elképzelni, hogy a TÉR eredményesen működhetne kizárólag fejlesztés 

céljából, anyagi következmények nélkül. Ez az eredmény leginkább a javadalmazással való 

elégedetlenséggel, valamint a fejlesztésorientáció hiányával magyarázható. Az interjúk és a 

                                                 
2 Ez a csoport azonban a mintának csak kis részét alkotja, ami magyarázatul szolgálhat arra, hogy a minta 
egészén miért nem gyakorol szignifikáns hatást az igazságosságra.  
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fókuszcsoportos vizsgálatok eredményei rávilágítottak arra, hogy a közszférában a 

teljesítményértékelés fejlesztéssel való összekapcsolása maximum a kiválóan teljesítők 

megjutalmazására korlátozódik.  

 

7. A szervezeti kultúra dimenziók közül a szervezet, illetve a saját csoport iránti 

elkötelezettség, lojalitás szinte mindent felülírva képes a dolgozók teljesítményértékeléssel 

kapcsolatos véleményét befolyásolni. Az alacsony bizalomszinttel jellemezhető 

szervezetekben a teljesítményértékelés kevésbé hatékony (Murphy, Cleveland, 1995; Takács, 

2002), amit az eredményeim is megerősítenek. A lojalitás mellett értelemszerűen a 

teljesítményorientáció szintje az, ami a teljesítményértékelési gyakorlatra és annak észlelt 

igazságosságára a legjelentősebb hatást gyakorolja. A magas teljesítményorientáció az alapja 

annak, hogy a szervezet dolgozói elfogadják a teljesítményértékelést és az értékelők nagy 

hangsúlyt helyezzenek a folyamatos visszajelzésre, valamint az értékelési eredmények, 

következmények teljesítményalapú meghatározására. A 7. a. hipotézist sikerült igazolnom. 

A hatalomtól való távolság az előzetes feltételezésemmel megegyezően a procedurális és az 

interperszonális igazságot befolyásolja szignifikánsan. A kis hatalmi távolság kedvező 

feltételeket teremt a gyakori, releváns visszajelzésnek, a participációnak, a vélemény-, és 

érzelemkifejezés lehetőségének. A 7. b. hipotézis beigazolódott. 

A humánorientáció, a dolgozókkal való törődés pozitív hatást gyakorol az interperszonális 

igazságosságra, az értékelői bánásmódra, a vélemény- és érzelemkifejezés lehetőségére. A 7. 

c. hipotézis beigazolódott. 

Az eredmények alapján az általam feltételezett kultúra dimenziókon túlmenően további két 

kultúra dimenzió is fontos szerepet tölt be a teljesítményértékelés igazságosságában. 

A jövőorientáció az interperszonális igazságosságot, míg a bizonytalanságkerülés a 

disztributív és a procedurális igazságosságot befolyásolja szignifikánsan. A minta szervezeti 

egységeire a magas szintű bizonytalanságkerülés jellemző, ami a teljesítményértékelési 

gyakorlat, az értékeléshez alkalmazott módszer, eszköz szempontjából is meghatározó. Minél 

inkább bizonytalanságkerülőbb egy szervezet annál valószínűbb, hogy a szervezet dolgozói az 

eljárás és az elosztás igazságosságát biztosító normákra, szabályokra nagyobb hangsúlyt 

helyeznek. A magasabb bizonytalanságkerüléssel jellemezhető szervezetek a tisztázott, 

kiszámítható elvárások, feladatok meghatározásával fokozhatják a TÉR észlelt 

igazságosságát. A hosszú távú időorientáció az interperszonális igazságosságot, azon belül 

pedig az elfogulatlan értékelést befolyásolja. A megfelelő teljesítmény hosszútávon történő 

biztosítása, fenntartása miatt feltehetően a vezetőnek nem érdeke az értékelés torzítása. 
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8. A TÉR észlelt igazságosságában különböző kritériumok játszanak döntő szerepet a 

szervezeti kultúra függvényében. Eredményeim alapján a nagy hatalmi távolsággal 

jellemezhető szervezeti kultúra klaszterekben (közszféra szervezeti egységei) a vezető-

beosztott közötti bizalom határozza meg leginkább a TÉR észlelt igazságosságát, míg a 

vélemény-, és érzelemkifejezés lehetősége egyáltalán nem. 

A 8. a. és 8. b. hipotézist sikerült alátámasztanom. 

Nem általánosítható tehát, hogy mire érdemes leginkább hangsúlyt helyezni ahhoz, hogy a 

TÉR-t igazságosnak észleljék a dolgozók. A szervezeti kultúra jellemzőinek ismerete azonban 

mindenképpen hasznos lehet a TÉR kialakítása, bevezetése és működtetése során is. 

 

7. ÖSSZEFOGLALÁS 

A teljesítményértékelés sikere vagy kudarca, igazságossága vagy igazságtalansága számtalan 

tényező függvénye, amelyek közül disszertációmban az értékelési gyakorlat jellemzőinek, a 

vezető-beosztott közötti bizalomnak és a szervezeti kultúrának a hatását vizsgáltam. A 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos ellenállás leginkább annak köszönhető, hogy az esetleges 

negatív eredmény ronthatja az egyén privát és nyilvános énképét, egyúttal csökkentheti a 

szervezettől elnyerhető jutalmakat. Ezért fontos a teljesítményértékelési folyamat, az értékelő 

beszélgetés igazságosságára fókuszálni, amely a kedvezőtlen eredményeket is képes 

pozitívabb színben feltüntetni és elfogadtatni az értékeltekkel. Érdemes tehát azonosítani 

azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az egyén akár a számára kedvezőtlen 

döntést is igazságosnak észlelje, elfogadja és ne saját igazának bebizonyításán fáradozzon, 

hanem az értékelést figyelembe véve változtasson munkahelyi magatartásán, teljesítményén. 

Az igazságosság észlelése nagyon szubjektív. A dolgozók véleménye alapján bármikor be 

lehet bizonyítani a teljesítményértékelés igazságtalanságát és ennek ellenkezőjét is. De mitől 

függ, hogy a dolgozók igazságosnak „akarják”-e látni a TÉR működését, az értékelő vezetőt, 

az értékelési eredményt? Eredményeim alapján leginkább a vezető-beosztott közötti bizalom, 

valamint a szervezeti lojalitás szerepe meghatározó az igazságossági ítéletben. Bizalom 

hiányában nagyon nehéz olyan feltételeket teremteni, amely az értékelői/vezetői bánásmód, az 

eljárás, vagy az elosztás igazságosságának pozitív megítéléséhez járul hozzá. Hiába a 

teljesítményértékelési eljárások igazságos szabályozása, megvalósítása, a megfelelő vezetői 

bánásmód, a konkrét, példákkal alátámasztott értékelés, a méltányosnak tűnő 

teljesítményértékelési eredmény, ha hiányzik a dolgozó vezetőbe és szervezetbe vetett 
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bizalma, akkor valószínűleg mindent igazságtalannak ítél. A bizalom megteremtésével és 

fenntartásával növelhetjük tehát a TÉR-rel összefüggésben lévő tényezők észlelt 

igazságosságát.  

A szervezeti bizalom mellett a szervezeti kultúra jellemzői szintén meghatározó szerepet 

játszanak abban, hogy a teljesítményértékelés mennyire lesz életképes a szervezetben. A TÉR 

észlelt igazságossága és a szervezeti kultúra közötti összefüggések vizsgálatából származó 

eredmények azt igazolják, hogy a szervezeti kultúra szerepét nem szabad figyelmen kívül 

hagyni sem a TÉR kialakítása, bevezetése, sem a működtetése során. A magas teljesítmény- 

és humánorientáció, a jövőorientáció, valamint a kis hatalmi távolság a megfelelő 

bánásmóddal, a torzításokat nélkülöző objektív, elfogulatlan értékeléssel, a véleménykifejezés 

lehetőségével és a gyakori, pontos visszajelzéssel jellemezhető TÉR alapfeltételei. 

Eredményeim alapján a közszféra szervezeti kultúrája (alacsony teljesítmény- és 

humánorientáció, rövid távú időorientáció, nagy hatalomtól való távolság), a szervezeti 

működés feltételei nem kedveznek a teljesítményértékelési gyakorlatnak, amit a 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos negatív dolgozói vélemények is megerősítenek. A 

közszféra szervezeti egységeinek negatívabb véleménye azonban nem jelenti azt, hogy a 

versenyszféra szervezeteiben tökéletesen működik a TÉR. A versenyszférán belül az 

értékesítéssel foglalkozó szervezeti egységek dolgozói tartották legigazságosabbnak a TÉR-t, 

ami magyarázható az „objektívebb” értékelési kritériumokkal, az értékelési eredmény és a 

jutalom kapcsolatával valamint a dolgozók egyéni jellemzőivel. Az értékesítéssel foglalkozó 

szervezeti egységek véleménye közötti szignifikáns különbséget, pedig leginkább az értékelő 

magatartása, az értékelő vezető igazságossága, hitelessége valamint a dolgozók fejlesztése 

érdekében tett erőfeszítése okozta. 

A TÉR működését támogató szervezeti feltételeken túl azonban nem szabad megfeledkeznünk 

a teljesítményértékelés sikerét befolyásoló egyéni tényezőkről sem. A teljesítményértékelési 

gyakorlatot leginkább meghatározó vezetői, értékelői stílus és magatartás hatását vizsgálatom 

eredményei is igazolták. Az értékeltek jellemzőivel azonban a jelenlegi vizsgálat nem 

foglalkozott, bár meghatározó szerepe tölthetnek be a TÉR észlelt igazságosságában. A 

visszajelzésekre nyitott és a teljesítményén, magatartásán változtatni képes értékelt 

mindenképpen szerencsésebb alanya a teljesítményértékelésnek, mint a negatív kritikát 

elviselni képtelen, a felelősséget állandóan áthárító munkatárs. A szervezeti kultúrához 

hasonlóan a dolgozók megváltoztatása is nagyon nehéz feladat, mégis úgy gondolom, hogy az 

értékelő vezetők felkészítése mellett az értékelt munkatársak képzésére, felkészítésére is 

érdemes figyelmet fordítani a TÉR elfogadása és eredményessége érdekében. 
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A konkrét módszer hiányosságait viszonylag egyszerűbben lehet orvosolni, míg az értékelők, 

az értékeltek jellemzőinek, hozzáállásának és a szervezeti feltételeknek a megváltoztatása 

sokkal bonyolultabb folyamat. Bár a teljesítményértékelési rendszer működését jelentősen 

meghatározó szervezeti kultúra, valamint a vezető-beosztott közötti bizalom befolyásolása, 

nehéz és időigényes folyamat, a TÉR megtervezett bevezetése, a teljesítményértékelés 

céljainak, valamint az értékeléstől elvárt eredmények konkrét, pontos meghatározása, az 

értékelők és az értékeltek bevonása, megfelelő tájékoztatása, a teljesítmény és a személyzeti 

döntések kapcsolata, az értékelők és az értékeltek megfelelő felkészítése, a TÉR állandó 

monitorozása azonban javíthatja a teljesítményértékelési rendszer működésének szervezeten 

belüli feltételeit. 

 

8. KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA 

A megfelelő, igazságos teljesítményértékelési gyakorlat eredményeként kialakuló pozitív 

attitűd, alapvető feltétele a TÉR sikerének, ezért szükségesnek tartom a TÉR-rel kapcsolatos 

reakciók és attitűdök feltárását. A rendszer állandó monitorozásával azonosítani lehetne a 

főbb problémákat, amelyek a TÉR eredményes működésének a gátját képezhetik. Az 

eredmények alapján azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk a szervezeti kultúra 

jellegzetességeit, sem a rendszer tervezése, kialakítása, bevezetése, sem a rendszer 

felülvizsgálata során. 

A vizsgálatban alkalmazott módszertan mind a szervezeti kultúra, mind a teljesítményértékelő 

rendszer, illetve értékelő beszélgetés sajátosságainak feltárására alkalmas. A GLOBE 

kérdőívvel a szervezeti kultúra illetve a szubkultúrák vizsgálatára nyílik lehetőség, amelyek 

teljesítményértékelés kultúrából eredő korlátaira világítanának rá. A TÉR-kép kérdőív pedig a 

teljesítményértékelési gyakorlat felülvizsgálatára, a teljesítményértékelés rendszer szintű és 

értékelői elemeinek megítélésére, a teljesítményértékeléssel kapcsolatos attitűdök és azok 

hátterében álló tényezők azonosítására alkalmas. Mindenképpen szükségesnek tartom 

azonban a kérdőíves felmérés fókusz csoportos vizsgálattal és interjúval történő kiegészítését 

a kérdőív szervezetre szabása, illetve az eredmények megfelelő értelmezése érdekében.  
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