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1. Absztrakt 

A tudás összehangolását segítő team folyamatok különösen fontosak a kockázatos körülmények között dolgozó 

szakértői teameknél, ahol az összehangolt team-munka a komplex rendszerek biztonságos és eredményes 

működésének egyik legfontosabb feltétele. A kutatás az erőművi környezetben dolgozó operátor teamek 

kommunikatív viselkedésében megnyilvánuló team-folyamatokra fókuszál. A team-folyamat elemzéseket 

szimulációs körülmények között készített videofelvételek és a résztvevők között elhangzott szóról szóra leírt 

kommunikáció alapján végeztem. A kutatás egy részben a team-folyamatok „hogyan”-jára fókuszál, a tagok 

között zajló kommunikáció koherenciájának elemzésével. Más részben a kutatás a team-folyamatok tartalmára, a 

„mit”-re összpontosít, a mondatok és események elemzésének segítségével. A kutatás három fő kérdést vizsgál: a 

szakirodalom alapján feltárt team-folyamat kategóriák miként változnak (1) a team teljesítménye, a (2) terhelés 

különböző szintjei, (3) a terhelés és teljesítmény együttes hatásának függvényében.  

Az eredmények rámutatnak, hogy a jól teljesítő teamek hatékonyabbak az információáramlási, információ-

begyűjtési, információ-megosztási tevékenységükben (például koherensebb az információáramlások, több 

megerősítést, személyzetre vonatkozó informálást használnak). A jól teljesítő teamek team-folyamataiban 

gyakrabban azonosíthatóak a tevékenység összehangolását, koordinációját (iránymutatás, összetett utasítás), a 

felelősségteljes együttműködést elősegítő (összegzés, monitorozás, jövőtudatos tervezés) viselkedés jelei. A 

team-folyamatok terhelés és teljesítmény függvényében való vizsgálatának eredményei szerint a magas 

terheléshez való alkalmazkodás egyrészt a magas terhelést megelőző explicit és gyakori kommunikációra, 

koordinációra és együttműködésre utaló team-folyamatok által, másrészt a magas terhelés alatti energiatakarékos 

team-folyamatok által tud megvalósulni.    
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2. Bevezető 

Problémafelvetés 

A szakirodalom úgy tartja, hogy a biztonsági kultúrán alapuló magas kockázatú szervezetek 

működésében az átlagosnál magasabb az esély a tagok saját vagy mások életét veszélyeztető, 

illetve anyagi veszteségeket okozó helyzetek előfordulására (Dietrich és Childress, 2004). 

Ezek a szervezetek felismerték, hogy önmagában a munkafolyamatok leszabályozottsága, a 

fejlett technológia és ezek működtetéséhez szükséges szakmai tudás még nem elegendő a 

biztonságos működéshez. Magas kockázatú szervezetben a rendszer biztonságos működtetése 

a szakértői teamek munkáján múlik, akiknek a hatékony működéshez össze kell hangolniuk az 

individuális szinten levő tudásukat. Ilyen teamek a légi forgalomirányítók, a pilóták, az orvosi 

teamek, a különféle katonai, tengerészeti egységek és a folyamatirányító, operátor teamek a 

különböző erőművekben.  

A teamek összehangolt működésének vizsgálata során érdekes kutatási kérdés, hogy a 

különböző szakterületet képviselő tagok, hogyan képesek összehangolni tudásukat a komplex 

rendszer hatékony működtetése érdekében. Számos tanulmány boncolgatja azt a kérdést, hogy 

milyen folyamatok segítik elő a team hatékony működését, illetve, hogy milyen kapcsolat 

lehet a team tudása és a teljesítménye között. Azonban ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy 

konkrétan milyen team-folyamatok zajlanak a tudás összehangolása céljából, már hiányosabb 

képet kapunk a szakirodalomban.  

Magas kockázatú körülmények között dolgozó szakértői teamek munkájában előfordulhatnak 

hirtelen, váratlanul előbukkanó helyzetek, amelyekhez hatékonyan kell alkalmazkodni, mivel 

egy ilyen szituációban elkövetett hibázásnak súlyos - emberi vagy anyagi - következményei 

lehetnek. A nagyfokú tudományos érdeklődés ellenére, még mindig nagy kihívást jelent a 

kutatók számára feltárni, hogy a teamek hogyan tudnak hatékonyan alkalmazkodni a team-

folyamatok szintjén a terhelés különböző szintjeihez.  

Vizsgálat célja és menete 

Disszertációmban az erőművi környezetben dolgozó operátor teamek tudását összehangoló 

team-folyamatokra fókuszálok. Kutatásom három fő kérdésre irányul:  

 egyrészről megvizsgálni a feltárt team-folyamatok és teljesítmény kapcsolatát, ezáltal 

elkülöníteni a hatékonyan teljesítő teamekre jellemző team-folyamatokat;  

 másrészről elemezni a team-folyamatok és terhelés közötti kapcsolatot: beazonosítani 

a team-folyamatokban végbement változásokat a terhelés különböző szintjeinek 

függvényében;  

 harmadrészt megvizsgálni a team-folyamatokat a team teljesítmény és terhelés 

együttes interakciójának függvényében, és ez által beazonosítani azokat a team-

folyamatokat, amelyekkel a jól teljesítő teamek alkalmazkodnak a terhelés különböző 

szintjeihez.  

Vizsgálatomat szimulációs környezetben végeztem, ahol 16 team feladatmegoldását 

rögzítettük videóra egy előre kiválasztott forgatókönyv alapján, és felmértük a forgatókönyv 

lezajlását követően a team teljesítményét. Az operátor teamek vizsgálatához és 

tanulmányozásához ideális a szimulációs környezet, hiszen itt lehetőség van a team munka 
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megfigyelésére valósághű környezetben úgy, hogy közben változtatjuk a feladatterhelést, 

amely hatására megfigyelhetővé válnak a team-folyamatokban bekövetkező változások. 

A viselkedés szintjén megjelenő team-folyamatokat leginkább a tagok közötti 

kommunikációban vizsgáltam, videofelvételek és az elhangzott szöveg szóról szóra leírt 

kommunikációjának elemzésével.  

A team folyamat vizsgálatakor úgy éreztem, hogy meg kell különböztetni a team folyamatok 

1) „hogyan”-ját, azt, ahogyan kommunikálnak egymással, a kommunikáció koherenciáját 

elemezve, 2) és a team-folyamat tartalmát, a „mit”, ami a mondatok és az eseményeinek 

szintjén jellemzi a team-folyamatokat. A team-folyamatok tartalmára fókuszáló elemzések 

során a team tagjai között zajló kommunikatív viselkedéseket a szakirodalom és video, illetve 

szövegelemzések alapján definiált tartalmi kategóriákba soroltam. Ezt a feltáró jellegű 

kutatást követte a beazonosított team-folyamatok vizsgálata a team teljesítmény és terhelés, 

valamint ezek együttes hatásának függvényében.  

A dolgozat felépítése 

 A szakirodalmi bevezetőt követően a negyedik fejezetben részletezem a kutatás célját, 

a hipotéziseimet, illetve ezeket megalapozó speciális szakirodalmat. 

 Az ötödik fejezetben bemutatom a kutatás terepét, beleértve az operátor teamek 

felépítését. 

 A hatodik fejezetben a kutatás menetének ismertetése során részletezem a 

forgatókönyv kiválasztásának, a terhelés és teljesítmény értékelésének folyamatát. 

 A hetedik fejezetben bemutatom a vizsgálatom módszertanát: a team-folyamatok 

„hogyan”-jára és a tartalomra („mit”-re) vonatkozó elemzések szempontjait. A 

tartalomra vonatkozó elemzések két részből álltak, a mondat és esemény szintű 

vizsgálatokból, így a két szintű elemzésre vonatkozó team-folyamat kategóriákat 

külön-külön ismertetem. 

 A nyolcadik fejezetben a kutatás hipotéziseit mutatom be, a kutatás három fő 

kérdésére fókuszálva: (1) a team-folyamatok és a teljesítmény kapcsolatára, (2) a 

team-folyamatok és a terhelés kapcsolatára, végül (3) a team-folyamatok és a terhelés-

teljesítmény együttes kapcsolatára. 

 A kilencedik és tízedik fejezetben az eredményeket mutatom be és értelmezem a fenti 

három kérdés összefüggésében. 

 A tizenegyedik fejezet összegzi és megvitatja a kapott eredményeket, kiemeli, hogy 

mely ponton kapcsolódnak az eredmények az előzetes szakirodalomhoz; összegezve a 

hatékony és gazdaságos team-folyamatokat.  

 A tizenharmadik fejezetben a kutatás korlátait mutatom be és ezek mentén további 

fejlesztési javaslatokat fogalmazok meg.      
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3. Szakirodalmi összefoglaló 

3.1. A biztonságos működés megvalósításának kihívásai 

A szervezetek működésük közben rendszerint vagy termelést folytatnak (konkrét terméket 

állítanak elő), vagy különféle (pénzügyi, egészségügyi, hírközlési, szórakoztatás, stb.) 

szolgáltatásokat nyújtanak. Mivel napjainkban a termelés és a szolgáltatás egyre komplexebb 

technológiát vesz igénybe, ezek folyamata szigorú védelmet igényel. Minél kiterjedtebb és 

komplexebb a termelés vagy a szolgáltatás folyamata, annál nehezebb ezt a védelmet 

megteremteni és fenntartani. A szervezet működéséért felelős személyzetnek folyamatosan 

egyensúlyozni kell a védelmi és termelési követelmények között, vagyis meg kell találnia azt 

a biztonsági pontot, amely megfelel a termelési követelményeknek, ugyanakkor biztosítja a 

szükséges termelés és szolgáltatás biztonságát. A védelembe fektetett kevesebb ráfordítás 

könnyen balesethez vagy súlyosabb esetekben katasztrófához vezethet. Ha viszont sokkal 

több időt és pénzt fektetnek a biztonság megvalósításába, mint a termelés, vagy szolgáltatás 

előállításába, úgy könnyen az anyagi csőd szélén találhatják magukat a szervezetek (Reason, 

1997; Izsó és Antalovits, 2006). Azonban ne feledjük el azt a tényt sem, hogy a nem kívánatos 

események, balesetek, esetleg katasztrófák ugyanolyan mértékben megterhelőek anyagilag a 

szervezetek számára, és végső soron ugyanúgy anyagi csődhöz vezethetnek. 

Annak ellenére, hogy a szervezetek működésük során egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a 

termelés, a szolgáltatás fejlesztésére, optimizálására, ritkán láthatunk példát arra, amikor a 

biztonsági szempontok tartósan érvényesülni tudnak. A gyakorlat azt mutatja, hogy az ésszerű 

biztonsági intézkedéseket idővel termelékeny megoldások váltják fel, amik gyakran nem 

kívánatos eseményekhez, balesethez vezethetnek. Hosszabb balesetmentes működés után, a 

kezdetben szigorúan betartott biztonsági szabályok később csak formális szabályokká válnak 

és ez a védelmi szint csökkenéséhez vezet. A fokozott odafigyelést rendszerint valamilyen 

nemkívánatos esemény váltja ki, hiszen a balesetek azonnal ráirányítják a szervezet figyelmét 

a védelem, a biztonság megfelelő szintjének fenntartására.  

Egy termék, szolgáltatás előállításához számos „hard” és „soft” alkalmazásra van szükség. A 

leggyakrabban emlegetett „hard” alkalmazás a technikai, műszaki berendezések működése, 

„szoft” beavatkozás között megemlítendő az adminisztratív kontroll, szabályozások, a 

folyamatirányító személyzet (front line personnel) tevékenysége.  

A folyamatirányító személyzet azokat a munkatársakat öleli fel, akik közvetlenül a 

termelésben, a szolgáltatásban vesznek részt. A folyamatirányító személyzetre régebben 

kizárólag, mint a termelésért felelős szereplőkre tekintettek, napjainkban viszont már sokkal 

inkább a védelem kulcsfiguraivá váltak. A személyzet legfontosabb szerepe, hogy a termelés 

és szolgáltatás során a tevékenységet vagy az aktuálisan zajló folyamatokat mederben tartsa. 

Azonban a technológiai fejlődésnek köszönhetően az irányított folyamat egyre komplexebbé 

vált, így a személyzet egyre jobban eltávolodott az irányított folyamattól. Egy rendszer minél 

összetettebb, a termelés minél fejlettebb technológiát igényel, a folyamatirányító személyzet 

egyre kevésbé látja át a teljes működést, egyre több absztrakt információt kell feldolgoznia és 

kezelnie, ami végső soron a biztonságos beavatkozás lehetőségét csökkenti (Antalovits, 2001; 

Izsó és Antalovits, 2006).  
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A biztonságos működés kialakításának és fenntartásának az a nehézsége, hogy a termelés, a 

szolgáltatás előállítása mögött számtalan aktív hiba és látens, lappangó feltétel jelenthet 

veszélyt a biztonságra. Aktív hibák azok a téves beavatkozások, melyek közvetlen veszélyt 

jelentenek a biztonságra: ilyen lehet például a folyamatirányító személyzet hibázásai, 

tévesztései, mulasztásai, vagy éppen különböző szabályok figyelmen kívül hagyása (Reason, 

1990; 1997). Az aktív hibázásra régen úgy tekintettek, mint a balesetek okaira, napjaink 

megközelítései sokkal inkább következményként, mint okként közelítik meg (Decker, 2006). 

Latens vagy lappangó feltételek a szervezet működésének állandó, lappangó „kórokozói”, így 

a szervezeti élet állandó részei, és bár nem jelentenek közvetlen veszélyt a biztonságra, de 

növelhetik az aktív hibázások előfordulásának valószínűségét. Ilyenek lehetnek a hibás vagy 

kétértelmű szabályok, hiányos képzés, termelési, karbantartási folyamatok hiányosságai.  

A balesetek okainak megállapításakor az a cél, hogy feltárják, mi történt az eseményt 

megelőzően, annak érdekében, hogy megakadályozzák a hasonló események előfordulását. 

Az elemzés rendszerint a kockázatos cselekedetek, az aktív hibák feltárásával indul (a hiányos 

elemzések rendszerint meg is maradnak ezen a szinten), és folyamatosan halad a látens, 

lappangó feltételek felé. A következő példa, mely egy elképzelt baleset okainak feltárását 

mutatja be, jól szemlélteti az emberi tényezők összetett szerepét a nemkívánatos események 

létrejöttében (Reason, 1997).  

Egy repülőgép elektromos rendszere meghibásodik repülés közben, a repülőgép irányíthatatlanná válik, és 

lezuhan egy lakónegyedre. A repülőgép szerencsétlenség okait vizsgálva a hatóságok megállapítják, hogy a 

repülőgép elektromos rendszerének (hiányos) ellenőrzését egy technikus végezte (aktív hibázás), aki viszont nem 

kapta meg a szükséges szakmai képzést (latens feltétel), mivel a tréningekért felelős személy felmondott és a 

pozíció éppen üres volt (latens feltétel), mert a kiválasztás éppen aktuálisan zajlott.  

A balesethez hozzájáruló okok feltárásában különböző mélységig áshatunk. Egy hasznos 

megközelítést nyújt a SOL (Safety through Organisational Learning) módszertan „megállj 

szabály” ún. „stop rule” -ja, miszerint ugyanannak az eseménynek az elemzései különböző 

részletességűek lehetnek, és más-más eredményre vezethetnek még ugyanazon módszer 

alkalmazása esetében is (Izsó és Antalovits, 2006). A balesetek hozzájáruló tényezőinek 

feltárásában túl kell jutni az emberi tényezők aktív hibázásainak szintjén, de általában nem 

célszerű túlmenni a szervezet szintjén.  

A balesetek okait feltáró modellek olyan mértékben cáfolhatók, mint amilyen mértékben 

segítségükkel a biztonsági rendszer működése növelhető, tehát olyan tényezőkre kell 

koncentrálni az események feltárásakor, amelyek kontrollálhatóak és megváltoztathatóak.  

A gyakorlatban számos példa van arra, hogy annak ellenére bekövetkeznek a nemkívánatos 

események, hogy a szervezetben jól kidolgozták a biztonsági szabályzatokat, jól 

dokumentáltak a szabályok és előírások. Ennek oka rendszerint abban keresendő, hogy a leírt 

szabályok hiába kezelik a biztonsággal kapcsolatos értékeket legfőbb prioritásként, ha a 

szabályokat alkalmazó emberek, különösen a folyamatirányító személyzet, nem tud ezekkel a 

szempontokkal azonosulni. A szabályok, eljárásrendek mechanikus követésével nem lehet 

garantálni a meghibásodási gyakoriságok csökkentését, a biztonság megteremtését és 

fenntartását. A fejlett biztonsági kultúra ismérve, hogy a biztonsággal kapcsolatos értékek 

áthatják a szervezet szokásait, működését a vállalati szereplők minden szintjén a 

menedzsmenttől az alkalmazottakig (Izsó, 2001).  
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Napjainkban a biztonságos működés feltételei egyre szigorúbban ellenőrzik, a biztonság és a 

biztonsági kultúra fogalma meglehetősen felértékelődött. Az utóbbi évtizedben megjelent 

nagyszámú tudományos mű, kutatási jelentés, beszámoló ellenére, még mindig nem született 

konszenzus a biztonsági kultúra fogalmi kereteit és mérési módszereit illetően. Számos 

biztonsági kultúrával foglalkozó kutató (Reason, 1990, 1997; Decker, 2006), illetve 

biztonságos működést ellenőrző hatóság meghatározta, körülírta a biztonsági kultúra 

fogalmát, alapvető jellemzőit, ismérveit (Persensky, 2005; Sorensen, 2002; UK Health and 

Safe Executive- Safety Culture, 2002). Ilyen hatóságok: a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség (INSAG- International Nuclear Safety Group); az Amerikai Atomenergiaügyi 

Hatóság (NRC- Nuclear Regulatory Commission); a Brit Egészségvédelmi és Biztonsági 

Ügynökség (UK Health and Safe Executive); az atomerőmű üzemeltetőket tömörítő szervezet 

(INPO - Institute of Nuclear Power Operations); a Svájci Nukleáris Hatóság (Swiss Federal 

Nuclear Safety Inspectorate). A világ különböző pontjain működő kutató intézmények, 

hatóságok megközelítései a biztonsági kultúra változatos jellemvonásait emelik ki. 

Összefoglalva ezeket a megközelítéseket a biztonsági kultúra azok az egyéni, csoport és 

szervezeti szintű értékek, normák, attitűdök, kompetenciák, viselkedéses, szervezeti működést 

szabályzó folyamatok összessége, amelyek a biztonsággal kapcsolatos kérdésekre kiemelt 

figyelmet szentelnek.  

A „blame and train” megközelítés arra bíztatta a folyamatirányító személyzetet, hogy a 

biztonsággal kapcsolatos magas elköteleződés jegyében dolgozzanak, azonban ha nem így 

tesznek (pl. hibát követnek el), azonnal elmarasztalás éri őket (Reason, 1990; Izsó L, 2001). 

Ez a szervezeti politika azért nem teszi biztonságosabbá a szervezet működését, mert a 

megtorlástól való félelem, szorongás megakadályozza a nem kívánatos cselekvések 

bevallását. A dolgozók a tapasztalatok megosztása helyett az információ eltitkolását 

választják. Pedig a balesetekről, hibázásokról való őszinte beszámolás hozzásegítheti a 

szervezetet, hogy minél többet tanuljon ezekből az eseményekből, hogy nagyobb 

valószínűséggel legyen képes elkerülni a jövőbeli hasonló (vagy még súlyosabbá vált) 

események bekövetkezését. 
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3. 2. A magas kockázatú szervezetek 

Az emberek mindig is terveztek, építtettek és működtettek kockázatos technológiát az emberi 

jólét fenntartása érdekében. A technológiai fejlődés viszont lehetővé tette, hogy egyre 

kockázatosabb technológiákat építsünk és tartsunk fent. Ilyen körülmények között egyre 

fontosabbá vált az előző fejezetben bemutatott biztonság-védelem és a termelés közötti 

egyensúlyozás. Vannak azonban bizonyos tevékenységi területek, szervezetek, ahol a 

megfelelő biztonság és eredményes tevékenység közötti egyensúly kulcsfontosságú, hiszen 

egy hibás beavatkozás jelentősebb kockázatot jelent (Reason, 1997; Sorrensen, 2002), így a 

biztonsági kultúra megteremtése is kiemelkedő szerepet tölt be a szervezet életében. Ilyenek a 

magas megbízhatóságot hangsúlyozó szervezetek (High Reliability Organisation -HRO), 

ahol naponta néznek szembe tevékenységük, működésük során magas kockázati tényezőkkel, 

és ezért működésük, komplex rendszereik működtetése során folyamatosan törekednek 

megteremteni és fenntartani a magas megbízhatóságot, a biztonságot. Annak ellenére, hogy 

ezen szervezetek tevékenysége potenciálisan súlyos következményekkel jár, a biztonságra 

való megfelelő odafigyelés, a fejlett biztonsági kultúra sikeres megvalósításának 

köszönhetően ezeket a kockázatokat megbízhatóan tudják kezelni.  

A szakirodalom figyelme először a 60-as években fordult a magas megbízhatóságot 

hangsúlyozó szervezetek (HRO) fele. Ekkor még mindössze három szervezetet soroltak ebbe 

a kategóriába: az amerikai légi forgalomirányítást, a nukleáris iparban működő szervezeteket, 

amerikai haditengerészet tevékenységét. Idővel azonban kibővült a magas megbízhatóságú 

jellemzővel ellátott munkahelyek sora (pl. a hadseregre, katasztrófavédelemre, stb.) (Roberts, 

1990; Hokpins, 2007). 

A kezdeti meghatározások nem voltak eléggé precízek, hiszen azt állították, hogy a magas 

megbízhatóságot hangsúlyozó szervezetek (HRO), azok a szervezetek, amelyek „majdnem 

hibázások, balesetek nélkül működnek”. Ha tovább visszük ezt a megközelítést, jogosan 

merül fel a kérdés, hogy mit is jelent a „majdnem hibázás, vagy többé-kevésbé hibázás, 

baleset nélküli” állapot a baleset súlyosságában és gyakoriságában kifejezve (Hopkins, 2007). 

A balesetek aránya meglehetősen relatív tud lenni ebben a környezetben. Hiszen egy erőművi, 

nukleáris területen, a többé-kevésbé baleset nélküli működés nem nyújt megnyugvást sem a 

lakosság, sem a szakemberek számára (Faragó és Vári, 2002).  

Ezt a viszonylag pontatlan definíciót váltotta fel egy konkrétabb és szűkebb megközelítés, 

amely a balesetek, hibázások aránya helyett a tevékenység természetéből eredendő kockázatos 

technológia, kockázatos körülmények, környezet hatékony kezelését emeli ki. Ez a 

megközelítés a magas kockázatú szervezetek leírására a magas kockázatú körülmények vagy 

potenciálisan veszélyes technológiákat működtető szervezetek, potenciálisan veszélyes 

tevékenységet folytató szervezetek fogalmakat használja. A kutatók ezen szervezetek legfőbb 

jellemzőiként a következőt emelik ki: átlagosnál magasabb az esély a tagok saját vagy mások 

életét veszélyeztető, illetve anyagi veszteségeket okozó helyzetek előfordulására (Dietrich és 

Childress, 2004). Ez a szemlélet a munkahely alapvető jellemzőjén, a magas kockázatosságon 

túl, a magas kockázatú szituációk hatékony kezelését helyezi a figyelem központjába.  
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Magas kockázatú szervezetek kutatására vonatkozó szakirodalom fokozatosan kiterjedt a 

hadseregen, a haditengerészeten, és a nukleáris iparon túl az orvosi teamek, személyi légi 

szállítás területeire is.  

A jelen kutatás e két (magas megbízhatóságú szervezetek és magas kockázatú szervezetek) 

kifejezést egyenértékű fogalomként használja (a továbbiakban rendszerint ez utóbbit 

használja), hiszen vizsgálatunk középpontjában az erőművi környezetben tevékenykedő 

teamek vannak, ahol a magas kockázat hatékony kezelése folyamatos és tudatos törekvésben 

nyilvánul meg. Továbbá erőművi környezetben a potenciálisan kockázatos tevékenység 

szükségessé teszi a biztonság megteremtésére és fenntartására irányuló folyamatos és tudatos 

igyekezetet.   

A MAGAS KOCKÁZATÚ SZERVEZETEK KÖZÖS SAJÁTOSSÁGAI 

A potenciálisan veszélyes technológiát működtető szervezetek között számos hasonlóságot 

tudunk felsorolni, pusztán annak az igyekezetnek köszönhetően, hogy mindannyian 

törekednek megbízhatóan, biztonságosan, ugyanakkor termelékenyen, hatékonyan működtetni 

a komplex rendszereket.  

Folyamatos tanulás 

Egyik legfontosabb közös jellemzője ezeknek a szervezeteknek az állandó igyekezet, hogy 

minimalizálják a nemkívánatos események előfordulását. Ez a törekvés eredményezi a 

folyamatos tanulást úgy egyéni (szakmai képzések), mint szervezeti szinten. Szervezeti 

szinten ez abban nyilvánul meg, hogy igyekeznek információt gyűjteni a majdnem 

balesetekből, incidensekből, balesetekből, ezek alapján hasznos tanulságot levonni a 

biztonságos cselekvést megalapozó szabályozások, szabályok fejlesztése érdekében (Reason, 

1997, Grote és Zala-Mező, 2004). Egyéni szinten a folyamatirányító személyzet számára 

kidolgozott képzések segítenek a nemkívánatos események minimalizálásában. A magas 

kockázatú technológia megbízható és hatékony működtetése folyamatos képzést kíván a 

személyzet részéről. A képzések nagy része a rendszer működésére, az események kezelésére, 

szakmai, technikai ismeretek átadására korlátozódik (Dietrich és Childress, 2004). A nukleáris 

iparban, és a repülésben, a hadseregben elterjedt és bevált szokás a szimulációs központokban 

végzett időszakos és rendszeres gyakorlatok, képzések, ahol a vészhelyzetek kezeléséhez 

szükséges helyes cselekedetek gyakorolják be a szakemberek olyan szintre, hogy azok még a 

nagyon magas terhelés alatt se sérüljenek.   

Sztenderdizáltság 

A nem kívánatos események minimalizálására való törekvés a bizonytalanság csökkentésének 

szükségletét eredményezi, ami rendszerint abban nyilvánul meg, hogy a szervezet igyekszik 

előre látni az események összes lehetséges kimenetelét, beleértve úgy a normál, rutin 

események, mint a váratlan vészhelyzetek alakulását. A helyzetek előre vetítése a cselekvést 

szabályozó procedúrák, normák, szabályok, szabályozások kidolgozása érdekében történik. A 

biztonságos működés érdekében a cselekvések és működések legtöbb aspektusát 

sztenderdizált eljárásrendekkel, szabályozásokkal fedik le (Grote és Zala-Mező, 2004). A 

leszabályozott helyzetek kezelése készség vagy szabály alapú viselkedésen múlik. A 
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készségeken alapuló viselkedés a feladattal kapcsolatos tapasztalat, a készségek 

gyakorlottságának, az előre begyakorolt cselekvéssorozatoknak a függvénye. A szabály alapú 

viselkedés sematikus szabályok nem tudatos alkalmazását, vagy a tudás és tapasztalat tudatos 

felhasználását jelenti (Rasmussen, 1983, IN: Izsó és Antalovits, 2006; Antalovits, 2001).  

A magas fokú sztenderdizáltság káros hatása a szabályokra való túlzott hagyatkozásban, 

illetve azokhoz a helyzetekhez való alkalmazkodás képtelenségében nyilvánulhat meg, ahol 

már a szabályok nem érvényesek, vagy éppen hibásak. A tevékenység legtöbb részére 

kiterjedő eljárásrend megakadályozhatja a személyzetet az olyan események kezelésében, 

melyekre a szabályok már kevésbé vagy egyáltalán nem érvényesek. Azokban a helyzetekben, 

ahol a szabályok, előírások nem fedik le a teljes cselekvés sorozatot vagy nem 

alkalmazhatóak, a helyes beavatkozás a tudás alapú viselkedéstől függ (1. ábra). A tudás 

alapú viselkedés során a személyzetnek rendszerint szakmai tudását kell komplex módon 

mozgósítania (Rasmussen, 1983, IN: Izsó és Antalovits, 2007; Antalovits, 2001).  

 

1. ábra: A rutin- és vészhelyzetek kezelése mögötti viselkedés 

Ilyenkor a helyzet hatékony kezelése az előzetes más helyzetekre vonatkozó vagy éppen 

hiányos szabályok és a szakmai tudás közötti ésszerű rugalmasságon múlik (Grote és Zala-

Mező, 2004). Többek között az ilyen nem rutin jellegű vészhelyzetek eredményes kezelése 

teszi szükségessé a szakmai tudás folyamatos szinten tartását és bővítését.  

Változó szintű terhelés: bizonyosság a bizonytalanságban  

A magas fokú sztenderdizáltságnak köszönhetően a magas kockázatú munkakörökben 

dolgozó személyzet rendszerint alacsony vagy moderált szintű terhelés alatt tevékenykedik. A 

terhelés és igénybevétel fogalmak közötti különbséget jól szemlélteti a következő 

meghatározás. A terhelés vagy feladatterhelés (task load) a feladat és munkakörnyezet 

jellemzőiből származó objektív nehézség, míg az igénybevétel (workload) arra vonatkozik, 

ahogy ezeket az objektív jellemzőket a személyzet szubjektíven értékeli (Grote és Zala-Mezö, 

2004; Sexton és mtsai, 2004). A terhelés a feladat, a munkakörnyezet, a körülmények objektív 

sajátosságaiban rejlő kihívások összessége.  

Alacsony terhelés alatt a személyzetnek a különböző forrásból származó információkat, 

paramétereket kell követni, monitorozni, integrálni. Moderált szintű terhelés alatt a 
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különböző forrásból érkező információkra kell válaszolni, reagálni, az előre megadott 

szabályok alapján. Ezen periódusok alatt rutin tevékenységeket végez a személyzet, amelynek 

célja a rendszer működésében az egyensúly fenntartása, vagy éppen a rendszer működésének 

optimizálása (Waller és mtsai, 2004). Ekkor a feladat végrehajtás előrelátható lépésekből áll, a 

helyes döntés és cselekvés rendszerint “puszta” szabályok követésén, az alapvető készségek 

alkalmazásán múlik. Mind az alacsony, mind a moderált szintű terhelés alatt a személyzetnek 

folyamatosan tudatosítania kell a biztonságot veszélyeztető eseményeket. Ennek a 

tudatosságnak a fenntartása egy állandó éberséget feltételez, amely a legfontosabb forrása a 

magas terhelést okozó tényezőknek (Mumaw, 1994). A magas kockázatú munkakörökben 

dolgozó személyzet tevékenysége során állandóan ki van téve a váratlan, magast terheléssel 

járó feladat felbukkanásának (Mumaw, 1994). Ez az állandó készenlét magas terhelést helyez 

a személyzet erőforrásaira, hiszen folyamatos éberséget, alkalmazkodást kíván, ahol a rutin 

helyzetek kezeléséből rögtön váltaniuk kell a váratlan esemény megoldására. Ekkor már a 

helyes cselekvés nem csak a szabályok követésén múlik, hanem a váratlan esemény 

megoldásához szükséges szakmai és egyéb készségeken is. Ilyen szempontból a bizonytalan, 

előre nem látható helyzetekhez való hirtelen alkalmazkodás a komplex rendszerek 

kezelésének egyik kulcstényezője.  

Az állandó készenléten túl, magas terhelést okozhatnak olyan feladathoz kapcsolódó terhelő 

tényezők, mint a kétértelműség, bizonytalanság, egy bizonyos probléma megoldása esetén az 

időnyomás, a túl sok vagy túl nehéz feladatok, a döntéskényszer vagy a műszakozásból 

fakadó tényezők (Driskell és mtsai, 2006, Mumaw, 1994; Cannon-Bowers és Salas 2000; 

Juhász és Soós, 2011). A feladathoz köthető terhelő tényezőkön túl beszélhetünk még, a 

környezethez kapcsolható terhelésekről, mint például a zaj. A folyamatirányító személyzetnek 

a munkájuk során számos forrásból érkező jelzésre kell figyelniük, ami az egyéb terhelő 

tényezőkkel együtt jelentősen megterhelheti a tagok kapacitását (Mumaw, 1994; Juhász és 

Soós, 2011).      

Erős szakmai kultúra 

A társadalom rendszerint magas elvárást fogalmaz meg a magas kockázatú szervezetek 

tevékenységével szemben. Ez a magas társadalmi elvárás tovább gördül a folyamatirányító 

szakemberek fele, amely abban nyilvánul meg, hogy a szervezet az elvárt teljesítmény 

mércéjét meglehetősen magasra helyezi. Kialakult az az erős elvárás, miszerint ezeknek az 

embereknek minden körülmények között megbízhatóan és biztonságosan kell működniük. A 

biztonságos működtetés iránti felelősségérzetnek, bár szükséges a tevékenység magas 

minőségi szinten történő tartásához, számos mellékhatása lehet.   

A magas minőségi munkavégzésre való nyomás hatására, a személyzet körében kialakulhat a 

„sebezhetetlenség illúziója“ jelensége. A sebezhetetlenség illúziója azt jelenti, hogy az 

emberek hisznek abban, hogy a rossz dolgok csak másokkal történhetnek meg (Faragó és 

Vári, 2002). Ez a jelenség a folyamatirányító szakemberek körében a szakmai büszkeség, 

tévedhetetlenség illúziójában nyilvánul meg. Ezek a szakemberek rendszerint hosszú éveken 

át vesznek részt különböző szakmai képzésekben, így fokozatosan kialakulhat bennük az a 

hamis illúzió, meggyőződés, hogy ők minden helyzetet meg tudnak oldani, nincs olyan 

helyzet, amivel ne tudnának hatékonyan megbirkózni, legyen szó rutin vagy vészhelyzetről. 
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Egyes tanulmányok szerint a „mindenhatóság érzésének” meglehetnek a pozitív hatásai is, 

mint például az, hogy biztonságérzettel, magabiztossággal, erős belső kontroll érzéssel 

ruházza fel a személyeket, ami a problémákkal való hatékony megküzdést segítheti elő (Dorn 

és Brown, 2003). Ennek ellenére számolni kell a sebezhetetlenség illúziójának jelentős káros 

mellékhatásaival is. Egy műtő orvosi teamen végzett felmérésből kiderült, hogy a 

megkérdezett műtőorvosok 67%-a tagadja a stressz munkavégzésükre kifejtett hatását (Sexton 

és mtsai, 2006). A stressz létezésének, illetve ennek negatív hatásainak elismerése alapvetően 

fontos lehet a hatékony stressz menedzsment szempontjából. Ahhoz, hogy segítsük a 

személyzetet a stresszel való megküzdésben nem arra van szükség, hogy a személyzetre 

helyezett magas igényszintet csökkentsük, hanem hangsúlyozzuk a hatékony és megbízható 

teljesítmény fontosságát, elismervén, hogy „tévedni emberi dolog”. Ezzel párhuzamosan 

pedig szükség van arra, hogy a személyzet minél több információt kapjon a stresszről, illetve 

ennek hatásairól, például arról, hogyan lehet kezelni az emberi erőforrást magas 

stresszhelyzetben is.   

Centralizáció vs. decentralizáció  

A komplex technológia működtetése a hagyományos hierarchikus működés alkalmazását teszi 

szükségessé, ahol az információáramlás és az interakció, a cselekvések sorozata a centralizált, 

központban levő személy által kontrollált, irányított. Ennek ellenére, a váratlan eseményt 

kezelő helyes cselekvések decentralizált működést kívánnak. Így a magas terhelésű helyzetek 

az irányításban megvalósuló flexibilitást, alkalmazkodást tesz szükségessé, ahol a helyes 

cselekvés nem pusztán a centralizált irányításon, hanem a tapasztalt szakértők egyéni 

cselekvésein múlik. A hierarchikus centralizált működés mellett meg kell férnie a 

decentralizált, szakmai ismereteken, készségeken, tapasztalaton alapuló decentralizált 

működésnek is (Reason, 1997). A magas terhelésű helyzetek hatékony kezelése a centralizált 

és decentralizált működés közötti rugalmas alkalmazkodást teszi szükségessé.   

A team-munka szerepe 

A folyamatirányító személyzet gyakran szakmailag magasan képzett teamben dolgozik, ahol 

rendszerint minden tag külön-külön egy-egy szakterületért felelős. Annak ellenére, hogy a 

személyzet képzése elsősorban a szakmai tudás bővítésére vonatkozik, a biztonságos 

működést vagy a balesetek okait vizsgáló tanulmányok azt mutatják, hogy a balesetek, a nem 

kívánatos eseményekhez hozzájáruló lényeges tényezők nem a szakmai tudáshoz, hanem a 

működés nem technikai aspektusához köthetőek. Olyan tényezőket említenek, mint a nem 

megfelelő kommunikáció, a team-munka koordinációban megnyilvánuló hiányossága (Flin és 

mtsai, 2002; Sexton és Helmreich, 2000). Úgy tűnik, hogy bár a szakértők szakmailag ki 

vannak képezve, a képzés a team-munka sajátosságaira is ki kell térjen, hiszen a komplex 

rendszer hatékony működtetése a szaktudás mellett eredményes team-munkát is igényel.    
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3.3. Team-munka a magas kockázatú szervezetekben  

A mai szervezetek világában rendkívül elterjedt a team-munka. Egy 2003-as felmérés 

eredményei szerint napjainkban áltagosan egy cég alkalmazottainak 40%-a dolgozik teamben 

(Malcolm és Boardman, 2003). Az európai munkakörülményeket vizsgáló felmérés 

(European Working Conditions Surveys-EWCS) kimutatta, hogy az EU 31 országában a team-

munka aránya 38% és 84% között változik (a legmagasabb arányt Szlovénia, a legkisebbet 

Olaszország képviseli) (Blastik, 2010).  

Általánosságban elmondható, hogy egyre több szervezet strukturálja a munkafolyamatokat a 

team-munka köré. Kifejezetten igaz ez a magas kockázatú szervezetekre, ahol egyre 

összetettebb feladatokat, egyre fejlettebb technológiai rendszereket kell kezelni. A team-

munkában való működés előnyeit számos kutatás, tanulmány kihangsúlyozza (Ballard és 

mtsai 2008; Barry és Stewart, 1997; Cooke és mtsai 2001a; Kiekel, és Cooke, 2004; Mathieu 

és mtsai 2000; Cannon-Bowers és mtsai 1993; Juhász, 2009; Hámornik és Juhász, 2010). A 

kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a technológiai fejlődés következtében megjelent 

komplex technológia működtetése meghaladja egyetlen személy kompetenciáit. A különböző 

szakterületeken egyre jobban érvényesül a tudományterületek specifikációja, így a teamen 

belül tevékenykedő szakértők egyre szűkebb szakterületekre lesznek kiképezve. A 

munkavégzés során mégis változatos és váratlan problémákkal kell szembesülni. Így a 

feladatok kezelése multidiszciplináris jellegűvé válik, ami viszont szükségszerűvé teszi a 

különböző szakterületek képviselőinek együttműködését.  

A team-munka szükségességét alapozza meg az a tény, hogy a potenciálisan veszélyes 

technológiát működtető rendszerben rejlő változatosság meghaladja a rendszert kontrolláló 

egyének sokféleségét (Reason, 1997). Így a rendszer fenntartása, működtetése team-munkát, 

koordinációt, kooperációt igényel. Abban az esetben, ha az egyének közötti együttműködés, a 

team-munka megfelelő, az egyének csoportosulása által létrejött team változatossága képes 

meghaladni a rendszer változatosságát, ami a komplex rendszer hatékony működtetésének 

elengedhetetlen feltétele.  

Egy teamen belül kialakult kapcsolatok jó alapot adnak a tudás megosztásához, folyamatos 

bővítéséhez, illetve a tudásátadáshoz. Ilyen értelemben a team elősegíti az egyéni tudás 

kollektivizálódását. A team-munka keretei között történő munkavégzés nagy előnye, hogy 

többféle tudás van a teamben, ami egy adott probléma több szempontú megközelítésére ad 

lehetőséget. A team tagok együttműködése során a hozott speciális tudás idővel összeérik, 

ami végső soron egy kreatívabb, komplexebb és működőképesebb munkaformát hozhat létre.  

A teamek alkalmasabbak komplex munka elvégzésére, mint az egyének külön-külön, hiszen a 

team tagok magas terhelésű periódusban képesek megosztani egymás között a feladatokat, 

ezáltal megelőzik, kivédik ez egyén túlterhelését, illetve az ebből fakadó hibázásokat. Ennek 

jelentősége potenciálisan veszélyes tevékenységet folytató szervezetek életében 

fokozottabban érvényesül. A team-munka hozzáadott értéke abban is megnyilvánul, hogy a 

közös feladatmegoldás során a tagok követhetik, monitorozhatják egymás viselkedését, ami 

lehetőséget ad arra, hogy proaktívan segítsék egymást. Emellett, a közös munka magával 

hozza a team tagok szakterületének, tevékenységének megismerését, a team tagokra való 
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odafigyelés szükségszerűségének felismerését, ami hosszútávon a szakértelem, szaktudás 

kibővítése mellett a szociális készségek fejlesztésére is alkalmat teremt.  

3.3.1. Szakértői teamek magas kockázatú szervezetekben  

A team-munka elterjedtsége ellenére, a gyakorlatban, sőt néha a tudományos kontextusban is 

gyakran egyenértékű fogalomként használják a team és a csoport kifejezést. Módszertani 

szempontból viszont fontos elkülönítenünk egymástól ezt a két koncepciót. Csoportnak 

tekintjük az egymással interakcióban álló egyének csoportosulását, akik valamilyen cél 

érdekében közösen cselekednek vagy együttműködnek (Bakacsi, 1996; Cooke és Gorman, 

2006). A csoport és a team közötti egyik leglényegesebb különbség abban ragadható meg, 

hogy míg egy csoport esetében a cél lehet önmagában az együttlét, addig a team rendszerint 

egy adott feladat elvégzésére jön létre, ahol a szerepek rendszerint egy bizonyos mértékben 

elkülönültek, a tagok kölcsönösen függnek egymástól (Bakacsi, 1996; Klimoski és 

Mohammed, 1994; Cohen és Bailey, 1997; Kozlowski és Bell, 2004). A legismertebb és 

legtöbbet idézett team meghatározás: “két vagy több ember dinamikus interakciója, akik 

egymással kölcsönös függésben vannak, specifikus szerepekkel és funkciókkal bírnak, 

alkalmazkodnak a közösen kitűzött célokhoz és értékekhez azért, hogy feladatukat 

végrehajtsák.” (Salas és mtsai, 1992, IN: Cooke és Gorman, 2006).  

A team-munka fogalmát differenciáltan kell értelmezni, hiszen a különböző típusú teamek 

más-más körülmények között tevékenykednek, eltérő elvárásoknak kell megfelelniük, mindez 

jelentős különbségeket eredményez úgy módszertani, mint elméleti szempontból.  

A szakirodalomban különböző típusú osztályozást olvashatunk a teamek csoportosítására 

vonatkozóan (Steiner, 1972, IN: Kozlowski és Bell, 2004; Cohen és Bailey, 1997; Furnham, 

2008; Horrowitz, 2005). A leggyakrabban emlegetett felosztás szerint megkülönböztetünk 

projekt, virtuális, vezetői és munka teameket. A munka teamek (action team) különböző 

szakértőkből állnak, akik rendszerint egy összetett tevékenységet végeznek egy kihívást 

jelentő környezetben (pl. hadseregben dolgozó harckocsi legénysége, mentőegységek) 

(Steiner, 1972, IN: Kozlowski és Bell, 2004). A munka team kifejezéssel rokon értelmű 

csoportosítás a szakértői team (expert team) megnevezés. Szakértői teamek egy-egy speciális 

szakterületet képviselő független team tagokból áll, akik egyéni tudásukat, készségeiket egy 

összetett cél érdekében egységesítik (pl. műtőorvosok, nukleáris területen dolgozó operátor 

teamek) (Salas és mtsai, 2006). Bár ebben az értelemben a munka és szakértői team 

kifejezések egyenértékű fogalmak, kutatásomban a szakértői team kifejezést használom, 

mivel ez a megfogalmazás jobban kiemeli a különböző szakértők közös célért való 

együttműködését. Abban az esetben, ha a szakértői vagy munka team tagjai dinamikusan 

változnak, akkor ad-hoc (crew vagy swifts tarting action team) szakértői teamről beszélünk. 

Az ad-hoc szakértőkből létrejött team sajátossága, hogy a teamnek (bár a tagok nem ismerik 

egymást) létrejövése kezdeti pillanatától kezdve készen kell állnia a teljesítésre (pl. harci 

egységek).   

Egy másik csoportosítás szerint, a heterogén munka teamekben a szerepek, feladatok és 

felelősségi körök heterogén módon vannak felosztva, vagyis minden team tag más-más 

feladat-, szerep- és felelősségi körrel rendelkezik. Ezzel szemben a homogén teamekben, 
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minden tag ugyan azzal a szereppel, feladat- és felelősségi körrel bír (Cooke és Gorman, 

2006).   

A fenti csoportosítások alapján elmondhatjuk, hogy a kutatás középpontjában álló szakértői 

teamek, ezen belül is az erőművi operátor teamek a heterogén munka teamek (action team, 

expert team) kategóriájába esnek. Hiszen a tagok eltérő szerepkörrel bírnak, mindannyian egy 

bizonyos szakterületen zajló folyamatokért felelősek, ezek a szerepkörök időben viszonylag 

állandóak.   

Szakértői team legfőbb sajátossága, hogy a team tagok meghatározott szerepekkel bírnak, 

mindannyian egy-egy speciális szakterületet képviselnek. A team-munka során, erre a 

speciális szakterületre vonatkozó tudásukat kell a közös cél elérése érdekében 

összehangolniuk. Tevékenységük szigorúan meghatározott magas teljesítményelvárásokat és 

kihívást jelentő környezetet feltételez, hiszen hibázásaiknak súlyos következménye lehet 

(Salas és mtsai, 2006). A magas kockázatú szervezetekben dolgozó szakértői teamek között 

számos hasonlóság fedezhető fel, hiszen a fentiekben felsorolt munkakörülmények: a 

folyamatos tanulás, a munkavégzés leszabályozottsága, a változó szintű terhelés, az erős 

szakmai kultúra mindannyiukra egyaránt érvényes (lásd bővebben „A magas kockázatú 

szervezetek közös sajátosságai” című fejezetben). 

Amikor a potenciálisan kockázatos területeken dolgozó teamekre vonatkozó kutatási 

eredményeket összehasonlítjuk, nem szabad figyelmen kívül hagynunk a teamek közötti 

különbségeket sem. Az alábbiakban összefoglaljuk a három leggyakrabban kutatott szakértői 

teamek munkakörülményeikben és a team jellemzőiben rejlő különbségeket (Dietrich és 

Childress, 2004; Krifka és mtsai, 2004) (1. táblázat):   

 hibázás kimenete: orvosi team által elkövetett hibás beavatkozás relatíve kevesebb 

“áldozattal” jár, amennyiben ezt egy repülőgép pilótafülke személyzete, vagy egy 

nukleáris iparban dolgozó operator teamek által elkövetett hibás beavatkozással 

hasonlítjuk össze. Az előbbi több száz emberi életet követelhet, az utóbbi 

következménye legrosszabb esetben természeti katasztrófával járhat; 

 a károk típusa: az orvosi teamek által elkövetett hibázás leggyakrabban emberi életet 

követel, míg a pilótafülke személyzete és a nukleáris iparban dolgozó operátorok által 

elkövetett hibázás bár közvetetten emberi életeket is érinthet, elsősorban technikai 

berendezésekben okozhat anyagi károkat. A nukleáris erőmű operátorai által 

elkövetett súlyosabb hibázás pedig az előbbieken túl a természetben is jelentős károkat 

okozhat;  

 a team nagysága: egy pilótafülkében tevékenykedő személyzet mindössze két tagból 

áll, szemben a nukleáris ipar operátor teamjeivel, ahol a team öt vagy akár ennél több 

tagból is állhat. Az orvosi teamek változó nagyságúak lehetnek, azonban ezek mérete 

is viszonylag közepes (a nagyszámú tűzoltói vagy hadseregben dolgozó teamekhez 

képest, ahol az egy bevetésben részt vevő team tagok száma akár a 10 főt is 

meghaladhatja). Természetesen a két- vagy öttagú teamben más-más jellegű 

interakciókkal kell számolni;  

 az interakció leszabályozottsága: azokon a területeken, ahol a kommunikáció 

könnyebben sérülhet, intenzívebben törekszenek leszabályozni a tagok közötti 
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interakciót, kommunikációt. A repülőgép pilótafülke személyzetének kommunikációja 

a legintenzívebben leszabályozott, a nukleáris erőmű operátorainak kommunikációjára 

és interakciójára is léteznek szigorú szabályok, de ezek kevésbé szabályozzák le a 

kommunikáció tartalmát. 

 Orvosi teamek Repülőgép pilótafülke 

személyzete 

Nukleáris erőmű 

operátorai 

Hibázás kimenete Alacsony kockázat Magas kockázat Magas kockázat 

(katasztrófa) 

Károk típusa Emberi Technikai + Emberi Technikai + Emberi + 

Természeti 

Team nagysága Közepes Kicsi Közepes 

Interakció 

leszabályozottsága 

Alacsony Magas Közepes 

1. táblázat: Szakértői teamek közötti különbségek 

3.3.2 Team tudás kialakulása és fenntartása  

A szakértői teamek vizsgálata során érdekes kutatási kérdés az, hogy a különböző speciális 

szaktudással rendelkező tagok, az egyéni szintű tudásukat hogyan képesek összehangolni a 

komplex rendszer működtetése érdekében.  

Az utóbbi két évtizedben megnövekedett az érdeklődés a team tudás, a teamen belül 

megosztott tudás témája iránt. Számos tanulmány boncolgatja azt a kérdést, hogy milyen 

folyamatok járulnak hozzá a tudásmegosztáshoz, a közös team tudás létrehozásához. A 

megemelkedett tudományos érdeklődés ellenére még mindig nagy kihívást jelent a kutatók 

számára a team tudás megragadása.  

A team tudás mérési nehézségeinek oka abban ragadható meg, hogy az egyéni tudással 

ellentétben, a team szintjén nincs egy külön álló entitás, ami minden egyes team tag tudását 

rögzítené (Kiekel és mtsai, 2002). A mérési nehézségek egyben megkérdőjelezik a team tudás 

létezésének jogosságát is, hiszen az eddigi módszerek inkább támaszkodtak a team tudás 

létezésére, mintsem bebizonyították volna ezt a kognitív struktúrát team szinten. Ennek 

ellenére fontos hangsúlyozni, hogy a team egységes egészként létezik és tevékenykedik, 

vagyis a team tagok munkájuk során egységes egészként lépnek interakcióba egymással, 

kommunikálnak, információt és tudást osztanak meg. Így ezeken a team-folyamatokon 

keresztül jön létre a team tudás.  

A team tudás mérési nehézségének oka leginkább abban gyökerezik, hogy a team tudásról, 

mint egy elméleti konstruktumról nem alakult ki egy egységesen elfogadott meghatározás. 

Már a fogalom címkézésben is fellelhetőek különbségek, egyes kutatások a megosztott tudás 

(shared knowledge- Cooke és mtsai, 2001a), máskor team tudás (team knowledge- Cooke és 

mtsai, 2000), team kogníció (team cognition- Kiekel és mtsai, 2002, Kiekel és mtsai, 2001, 

Kiekel és Cook, 2004), megosztott kogníció (shared cognition - Flin és Maran, 2004), közös 

tudásbázis, tudásalap (common ground- Krifka, 2004), team szintű mentális modell (team 

mental model - Mohammed és Dumville, 2001; Webber és mtsai, 2000; Mohammed és mtsai, 

2000), megosztott mentális modell (shared mental model – Mathieu és mtsai, 2000; Peterson 
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és mtsai, 2000; Waller és mtsai, 2004; O’Connor és mtsai, 2004) vagy team szituáció modell 

(team situation model, Cooke és mtsai, 2001b) kifejezéseket használják.  

Cooke és munkatársai (2000) a team tudás kifejezést preferálják. A „team” kifejezés azért 

szerencsésebb, mint a „megosztott”, mert a megosztott tudás rendszerint a team tagok között 

felosztott tudásra és nem a team tagok által közösen osztott tudástartalmakra vonatkozik. 

Cooke és munkatársaival (2000) összhangban, kutatásunkban azért részesítjük előnyben 

„tudás” kifejezést a „kogníció” kifejezéssel szemben, mert kutatásunkban több team tudás 

struktúrára: a team mentális, és szituációs modellre vonatkozó szakirodalomra egyaránt 

szeretnénk támaszkodni. A tudás a kognícióval szemben egy átfogóbb fogalom, amely 

magába foglalja az egyéni, team szintű mentális és szituációs modelleket, valamint a team 

tudás kialakulásához vezető team-folyamatokat egyaránt. Kutatásunkban az egyéni szinten 

levő team tudás összehangolásához szükséges team-folyamatokra fókuszálunk. Így a 

továbbiakban a team tudás kifejezést használjuk, függetlenül attól, hogy az idézett 

tanulmányok a team kogníció vagy megosztott tudás fogalmát használják.  

Kiekel és Cooke (2004) szerint a team tudás az olyan kollaboratív gondolkodási 

tevékenységek eredménye, mint a szituáció közös értelmezése, az aktuálisan felmerülő 

problémák megoldása, közös értelmezési keret alapján tett beavatkozások.     

Cooke és munkatársai (2004) azt hangsúlyozzák, hogy a team tudás az egyéni szinten levő 

tudás struktúrák összjátéka, amely a team-folyamatok segítségével magasabb szintre 

emelkedik az egyéni tudások összegénél.    

Az alábbi ábrán összefoglaltuk a team tudás modellt, a Team tudás modell (Team Knowledge 

- Cooke és mtsai, 2000; Cooke és mtsai, 2001a), a Team kogníció modell (Team cognition 

modell - Cooke és mtsai, 2004) és a Team szituációs modell (Team Situation Awareness - 

Cooke és mtsai, 2001b) alapján (2. ábra).  

 

2. ábra: Team tudás modell (Cooke és mtsai, 2000; 2001a; 2001b; 2004) 
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A magas kockázatú körülmények között dolgozó teamek vizsgálatakor az egyik legfontosabb 

kérdés, hogy a különböző szakterületekért felelős team tagok hogyan hangolják össze egyéni 

szinten levő tudásukat a komplex rendszer működtetése érdekében.  

A team tudás elméleti megközelítése (Cooke és mtsai, 2000) szerint minden team tag egyéni 

szinten kétféle tudással rendelkezik: 

 egyéni mentális modellel (individual mental model): egy hosszú távú, stabil, a 

helyzetre, a feladatra és a teamre vonatkozó tudás elemek és ezen elemek közötti 

szemantikailag szerveződő tudás struktúrák, 

 egyéni szituációs modell (individual situation model): az aktuális helyzet 

kulcsingereire vonatkozó dinamikusan alakuló tudás struktúra; a helyzet releváns 

ingereinek felismerésére, megértésére és ezek következményeinek kivetítésére 

vonatkozó tudás struktúrák. 

Ezek az egyéni szintű tudás struktúrák az olyan team-folyamatok (team process) segítségével 

formálódnak, mint a kommunikáció, a vezetés, a probléma megoldás, a helyzetkezelés, 

amelyek során kialakul a teamre jellemző közös tudás, amely két szinten ragadható meg: 

 team szintű mentális modell (team mental model): a helyzetre, a feladatra és a teamre 

vonatkozó közösen birtokolt, stabil megosztott tudás struktúra. A team szintű mentális 

modell egy közös értelmezési keret a feladatról, a problémáról, a team tagok tudásáról, 

képességeiről, jellemzőiről. Ez a közös tudás struktúra teszi lehetővé egyrészről a 

munkafolyamat lépések eltervezését, a probléma közös értelmezését, másrészről az 

összehangolt működést, hiszen segítségével a team tagok elő tudják vételezni, hogy a 

team tagoknak a feladatmegoldás során milyen segítségre van szükségük.   

 team szintű szituációs modell (team situation model): az adott szituáció 

kulcsingereinek közös értelmezése. Ez a közös konceptuális keret segíti a team tagokat 

összerendezetten válaszolni a környezetből folyamatosan érkező ingerekre.  

Az aktuális szakirodalomban jelenleg két egymást kiegészítő nézet uralkodik a team tudásról. 

A kollektív nézet szerint a team tudás az egyéni tudás összegzett, aggregált szintjén ragadható 

meg. A holisztikus megközelítés szerint a team tudás mérésekor nemcsak az egyének tudására 

kell összpontosítani, hanem a team-munka során megfigyelhető viselkedés elemekre is. A 

team tudás holisztikus szinten az egyéni tudás összehangolásának kollektív team-folyamata, a 

team együttműködése, kommunikációja, koordinációja segítségével ragadható meg. 

Holisztikus szinten a team tudás az egyéni tudás elemek és struktúrák team-folyamatokon 

keresztül való feldolgozása, integrálása. A leggyakrabban említett team-folyamatok a 

kommunikáció, koordináció, kooperáció, problémamegoldás, feladatkezelés, 

helyzettudatosság kialakításának folyamata (Cooke és mtsai, 2004; Kiekel és Cooke, 2004).    

A kollektív nézet abban az esetben hasznos, ha a team tudás homogén módon megosztott az 

egyének között, vagyis homogén teamek tudásának tanulmányozásakor. Ezzel szemben, a 

team tudás holisztikus nézet szerinti megközelítése akkor célszerű, ha a tudás, a szerepek, a 

feladatok heterogén módon vannak felosztva a tagok között, vagyis a kognitív specializálódás, 

szakosodás része a team struktúrának (Kiekel és Cooke, 2004). 
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A tudás team (kollektív) szinten történő megragadásának fontosságát támasztja alá az az érv, 

miszerint a pontos egyéni tudás mellett is számolnunk kell hibás, pontatlan team tudással és 

ennek káros következményeivel. Hiszen könnyen előfordulhat, hogy bár az egyéni tudás 

pontos, a nem megfelelő team-folyamatok megakadályozzák az egyéni tudás elemek és 

struktúrák összehangolását, integrálását, így a team szintjén létrejött közös tudás pontatlan 

lesz, ami végül hibás team szintű közös cselekvést eredményez. Természetesen ennek 

ellenkezője is előfordulhat, amikor az egyének feladatvégzés közben rendelkeznek egy 

bizonyos szintű tudással (pl. a repülőgép pilóták külön-külön tudatában vannak bizonyos 

veszélyeknek), de a team-folyamatok hatására, az egyéni tudás kollektivizálása során ez a 

tudás kibővül (pl. a tudásmegosztás, kommunikáció, interakció során a pilóták közösen 

beazonosítanak új, eddig nem számolt veszélyforrásokat is) (Cooke és mtsai, 2000).  

A team tudás útmutatóként szolgál a környezetből érkező ingerek észleléséhez, felméréséhez, 

értelmezéséhez, az alkalmazott stratégiák és megfelelő cselekvések kiválasztásához. A team 

teljesítménye, és eredményessége olyan mértékben maximalizálható, mint amilyen mértékben 

sikerül a team tagoknak kialakítani és folyamatosan fenntartani egy pontos és megfelelően 

megosztott közös tudást a feladatra, a teamre és az adott helyzet kulcsingereire vonatkozóan 

(Cooke és mtsai, 2000). Azonban a team teljesítményében jelentkező hiányosságok vagy 

erősségek is hatással lehetnek a team-folyamatokra, hiszen egy team teljesítménye, mint 

kimenet hatással van, megerősíti vagy módosításra készteti az alkalmazott team-folyamatokat. 

A továbbiakban a team tudás két legmarkánsabb összetevőjét, a team szintű mentális modell, 

és a team szituációs modell fogalmait, mérési módszereit és a team teljesítménnyel való 

kapcsolatait mutatom be.  

3.3.3. Team szintű mentális modell fogalma és mérési lehetőségei 

A team szintű mentális modell elméleti gyökerei a kognitív pszichológia és a 

szociálpszichológia, csoportlélektan felől erednek. Hagyományos szociálpszichológiai 

értelemben az egyéni mentális modellek a valóság rekonstruálásának az elemeiként, szociális 

reprezentációkként értelmezhetőek. Csoportos viszonylatban, a team szintű mentális modellek 

kollektív reprezentációkként közelíthetőek meg (Klimoski és Mohammed, 1994). Ezeknek a 

kollektív szinten megjelent reprezentációknak az a szerepe, hogy a csoport által közösen 

osztott jelenségeket, tárgyakat a tagok hasonló módon értelmezzék, kezeljék.  

Az egyéni mentális modell fogalma nem új keletű, hiszen Moscovici (1961, IN: László, 2002) 

már a hatvanas években felvázolta a szociális reprezentációk fogalmi kereteit. Meghatározása 

szerint a szociális reprezentációk a mindennapi életből eredő koncepcióknak és 

magyarázatoknak egyének között kommunikációban megnyilvánuló halmazai (1981, IN: 

László, 2002). A mentális modellek révén az egyének kialakítanak egy leírást, magyarázatot a 

környezetükben levő rendszerekről, a rendszerek jelenlegi és jövőbeli működéséről (Rouse és 

Morris, 1986, IN: Klimoski és Mohammed, 1994). 

A mentális modell magába foglalja az egyén sémáit, forgatókönyveit, kognitív térképeit, 

meggyőződés rendszereit, tudás elemeit és ezek közötti kapcsolatokat. A mentális modellt az 

egyén azon késztetése teremti meg, hogy kategorizálja a környezet jelenségeit, rendszereit és 

ezek működését. Ilyen értelemben a mentális modell a mentális reprezentációk sajátosságaival 
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is rendelkezik. Mindezek együttesen (mentális reprezentációkhoz, kategórizációkhoz 

hasonlóan) megvédik az egyént az információ túlterheléstől, keretet adnak a környezetben 

rejlő jelenségeknek, rendszereknek így ezek alapján bejósolhatóvá válik a rendszer működése. 

Legnagyobb korlátjuk a túlzott leegyszerűsítésben rejlik (Klimoski és Mohammed, 1994).   

A team szintű mentális modellek a tagok által birtokolt szemantikailag szervezett tudást 

foglalják magukba. Fontos kiemelni, hogy a team szintű mentális modell nem csak tudás 

elemeket tartalmaz, hanem a tudáselemek közötti kapcsolatokat, struktúrát is (Webber és 

mtsai, 2000). Mind az egyéni, mind a team szinten levő tudáselemek és struktúrák viszonylag 

állandóak, de ezek felépítése idővel változhat, kezdetben lehet a csoportban egy absztrakt és 

diffúz általános modell, ami a működés során egyre specifikusabbá válik (Klimoski és 

Mohammed, 1994; Webber és mtsai, 2000).  

A team szintű mentális modell Mohammed és munkatársai (2000) meghatározása szerint „a 

tudás mentális reprezentációja az adott csoporton belül, azaz a csapattagok fejében lévő közös 

mentális reprezentáció a helyzet releváns elemeiről” (Mohammed és mtsai, 2000, 125). A 

helyzet releváns elemeire vonatkozó reprezentációk magukba foglalhatják a feladat 

felépítésére, megoldásához szükséges lépésekre, a team tagok jellemzőire vonatkozó 

információkat.  

Mohammed és munkatársai (2000) arra hívják fel a figyelmet, hogy team szintű mentális 

modell elemei között a megosztottságnak több fokozata lehet. Továbbá a „megosztottság” 

fogalmának is kettős jelentése van. Egyrészről jelenthet közösen birtokolt tudáselemeket, 

struktúrákat, másrészről vonatkozhat a tagok között felosztott tudásra is (Klimoski és 

Mohammed, 1994; Cooke, 2002). A kutatók kiemelik, hogy a team szintű mentális modell 

több mint a teamet alkotó tagok egyéni modelljeinek az összessége, hiszen a team-munka 

során az egyéni mentális modellek összeérnek és így létrejön egy csoport szintű jelenség 

(Klimoski és Mohammed, 1994).  

Az alábbiakban a team szintű mentális modell team-munkában megnyilvánuló szerepeit 

foglaltuk össze:  

 A team szintű mentális modell jelenléte elősegíti a hatékony stratégiai döntéshozatalt, 

amennyiben a tagoknak pontosan és jól megosztott forgatókönyveik (kollektíven 

osztott meggyőződéseik és tudásstruktúráik) vannak a rendszer működéséről 

(Klimoski és Mohammed, 1994, Webber és mtsai, 2000). 

 A team szintű mentális modellt gyakran az alkalmazkodás, az összehangolt működés 

kulcsfeltételeként emlegetik (Marks és mtsai, 2000; Webber és mtsai, 2000; Mathieu, 

és mtsai, 2000). Az alkalmazkodás egyszerre vonatkozhat az új helyzetekhez való 

adaptációra, vagy jelentheti a viselkedés team tagok igényeihez való igazítását. A team 

szintű mentális modell egy közös értelmezési keret a feladatról, a helyzetről, a 

problémáról, a team tagok tudásáról, képességeiről, jellemzőiről. Ez a közösen osztott 

tudásstruktúra lehetővé teszi egyrészről a munkafolyamat, a lépések eltervezését, a 

probléma közös értelmezését, másrészről a működés összehangolását, hiszen a közös 

mentális modell segítségével a team tagok elő tudják vételezni, hogy a team tagoknak 

a feladatmegoldás során milyen segítségre van szükségük. 



20 
 

 A team szintű mentális modell segít a team tagoknak hatékonyan megküzdeni a 

kihívást jelentő, magas terhelésű helyzetekkel (Mathieu és mtsai, 2000). A feladatra és 

a teamre vonatkozó közös tudás lehetővé teszi a feladat lépéseinek és egymás 

viselkedésének előrejelzését, így magas terhelés alatt nincs szükség nyílt 

kommunikációra, az interakció egy takarékos formája segíthet az erőforrásokkal való 

takarékoskodásban. Továbbá ismerve egymás feladatait, igényeit a team tagok 

proaktív segítségnyújtással képesek megakadályozni a team társak túlterhelését. 

 A team szintű mentális modellt gyakran a teljesítmény egyik elősegítőjeként említik 

(Mathieu, és mtsai, 2000; Webber és mtsai, 2000). A pontos és átfedésben levő egyéni 

mentális modellek lehetővé teszik a megbízható közös elvárások létrehozását a feladat 

alakulására és a team társak igényeire vonatkozóan. Mindennek eredményeként a 

tagok képesek szinkronban maradni egymással, illetve megfelelő stratégiát tudnak 

kiválasztani a feladat megoldásához, esetenként feladat megoldás közben is képesek 

változtatni a stratégián.  

3.3.3.1. Team szintű mentális modell típusai  

Fontos megemlítenünk, hogy egy teamen belül létezhet egyszerre több team szintű mentális 

modell is: a feladatra, a teamre, a környezetre, a rendszer működésére vonatkozóan (Klimoski 

és Mohammed, 1994). 

A mentális modell másik csoportosítása szerint beszélhetünk deklaratív és procedurális 

tudásról (Klimoski és Mohammed, 1994). A deklaratív mentális modell az adott területre 

vonatkozó tények, szabályok, procedúrák, a terület specifikus fogalmakat és elemeket, illetve 

ezek közötti kapcsolatot foglalja magába, míg a procedurális mentális modell feladat 

teljesítéséhez, végrehajtásához szükséges lépésekre, feladatokra, procedúrákra, szekvenciákra, 

tevékenységekre vonatkozó tudást fedi le. Időközben ez a felosztás még kiegészült egy 

harmadik típussal, a stratégiai mentális modellel, amely a problémamegoldáshoz szükséges 

információkra, különböző célok eléréséhez szükséges akciótervekre vonatkozó információt 

tartalmazza, illetve arra vonatkozó tudást, hogy bizonyos helyzetekben hogyan kell reagálni, 

mely procedúrát, eljárást, szabályt hogyan kell alkalmazni. A deklaratív mentális modell 

különösen fontos lehet döntéshozó teameknél, a procedurális mentális modell pedig a 

termelést vagy szolgáltatást nyújtó teameknél, míg a stratégiai mentális modell a munka 

teamek és a tárgyalást folytató teameknél lehet fontos (Cooke és mtsai, 2000; Banks és 

Millward, 2007; Webber és mtsai, 2000). 

A team szintű mentális modell egyik legelterjedtebb felosztása két átfogóbb modell kategóriát 

különít el, amelyeket további két-két típusú team szintű mentális modellre osztanak fel (2. 

táblázat):  

 A feladatra vonatkozó team szintű mentális modell (Taskwork – „hard skills” oldal) a 

team által elvégzendő cselekvéssorok, feladat-végrehajtáshoz szükséges lépések, 

tervek egyéni és közös szintű értelmezése. Magába foglalja az eszközökre és a 

munkára, feladatra vonatkozó közös reprezentációkat. 

 A team-munkára vonatkozó team szintű mentális modell (Teamwork – „soft skills” 

oldal) a team tagok képességeire, jellemzőire, a kommunikáció, koordinációs, 

interakció módozataira, mechanizmusokra, szükségességére vonatkozó tudás. A 
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teamre és a team interakcióra vonatkozó közös reprezentációkat tartalmazza 

(Cannon-Bowers, és mtsai, 1993, IN Webber, és mtsai, 2000; Mathieu és mtsai, 2000, 

Mohammed és mtsai, 2000).  

Team szintű mentális modell 

típusai 

Tartalma Megjegyzés 

 

 

 

FELADATRA 

VONATKOZÓ 

TEAM SZINTŰ 

MENTÁLIS 

MODELL 

 

 

Eszközök 

- az eszközök működése 

- a működés szabályai, 

eljárásrendjei 

- a rendszer korlátai 

- lehetséges hibák 

- a feladat megoldás szempontjából 

legkritikusabb összetevője a team 

tudásnak, valószínű, hogy a 

legstabilabb a tartalmát tekintve, és 

kevésbé szükséges, hogy megosztva 

legyen a tagok között 

 

 

 

Munka/feladat 

- feladat/lépések 

folyamata 

- lehetséges 

forgatókönyvek 

- feladat stratégiái 

- környezeti 

megszorítások 

- a feladat elemei közötti 

kapcsolatok 

- nagyon magasan szabályozott 

munkakörnyezetben valószínű, hogy 

ezek a tudáselemek hasonlóak lesznek 

a tagok között; 

- amikor a feladat előre nem látható, 

dinamikusan változó, ennek 

fontossága felértékelődik 

 

 

 

TEAMRE 

VONATKOZÓ 

TEAM SZINTŰ 

MENTÁLIS 

MODELL 

 

 

Team interakció 

- szerepek, felelősségi 

körök 

- az interakció mintázatai 

- kommunikáció csatornái 

- szerep-függőségek 

- információáramlás 

- információ forrásai 

- a team tagok viselkedésével szembeni 

elvárások fontos kiindulópontja;  

- azok a teamek tudják pontosabban 

előre jelezni egymás viselkedését, akik 

több tudással rendelkeznek a team 

interakció elemeiről 

 

 

Team tagok 

jellemzői 

- team tagok tudása, 

készségei, attitűdjei, 

preferenciái 

- a team tagok egymáshoz való 

alkalmazkodását segíti 

 

2. táblázat: Mentális modellek típusai (Webber, és mtsai, 2000; Mathieu és mtsai, 2000, 

Mohammed és mtsai, 2000) 

3.3.3.2. Team szintű mentális modell mérése 

Klimoski és Mohammed (1994) tanulmányukban felvetik azt a kérdést, hogy a team szintű 

mentális modell tulajdonképpen egy mérhető elemekkel rendelkező konstruktum, vagy 

csupán egy szemléltetésre használható metafora. Összefoglaló tanulmányuk végén kijelentik, 

hogy bár a team szintű mentális modell egy feltételezett, hipotetikus konstruktum, egy olyan 

mérhető és hasznos fogalomnak kell tekinteni (és nem metaforának), amelynek elemei és az 

elemek közötti kapcsolatok, struktúrák értelmezhetőek.  

A team szintű mentális modell tudáselemeinek feltárására kidolgozott kérdőívek, 

interjútechnikák rendszerint a kritikus incidensek módszerére építenek. A módszerek másik 

típusa a szakértők által kidolgozott hatékony és nem hatékony teljesítménnyel társult 

viselkedésjegyek beazonosítását tűzi ki célul (Webber és mtsai, 2000).  

A team szintű mentális modell tudáselemei, illetve ezek közötti tudásstruktúrák 

megjelentésére szolgáló módszerek közül a legrelevánsabb a Multidimenzionális skálázás, 

Kognitív térképezés (Cognitive mapping) két típusa: szöveg alapú okozati térkép (Text based 

cause map), és interaktív térkép (Interactively elicited cause map) (Mohammed és mtsai, 

2000).  
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Klimoski és Mohammed (1994) összefoglalta a méréssel szembeni legnagyobb nehézségeket:  

 nem letisztult módszerek, 

 időigényes módszerek: kérdőívek kitöltése, a gyakorlatban a munka-, feladatvégzés 

közben kevés idejük van a team tagoknak hosszas kérdőívek kitöltésére, 

 alkalmazási nehézségek (pl. számítógépet igényel), amely nehézség ma már kevésbé 

releváns. 

A tudás tartalmak, illetve ezek közötti kapcsolatok jellemezhetők a pontossággal (accuracy), 

és a hasonlósággal (similarity) (Klimoski és Mohammed, 1994; Webber, és mtsai. 2000). Az 

utóbbi a tudáselemek és ezek közötti struktúrák közötti hasonlóságra vonatkozik. Webber és 

munkatársai (2000) arra hívják fel a figyelmet, hogy a hasonlóság egyaránt jelentheti azt, 

hogy a tagok közötti tudáselemek és struktúrák között csak egy bizonyos mértékű hasonlóság 

van, vagy, hogy ezek teljesen megegyeznek (teljes átfedésben vannak). Ezért célszerű a 

mérésnél hasonlóság vagy átfedés mértékét is figyelembe venni.  A pontosság kiszámítása 

során egy külső szakértői csoport által létrehozott „etalon” mentális modellhez hasonlítják a 

tagok reprezentációit illetve ezek közötti struktúrát.     

3.3.4. Team szituációs modell fogalma és mérési lehetőségei 

A teamet alkotó tagok mindannyian rendelkeznek külön-külön az aktuális helyzet ingereinek 

észlelése, értelmezése során kialakított tudáselemekkel és ezek közötti tudásstruktúrákkal, ezt 

nevezzük egyéni szituációs modellnek. A környezet ingereinek egyéni szintű észlelését, 

értelmezését gyakran a szakirodalom helyzettudatosság (situation awareness) néven címkézi. 

Bár maga a fogalom viszonylag új keletű, gyökerei az első világháborúba vezetnek vissza, 

mikor a hadsereg szakemberei elsőként a sikeres bevetéshez szükséges kulcsképességként 

említik. Később az Amerikai Hadi Légierő személyzete a légi összecsapások döntő 

tényezőjeként utal a közös helyzettudatosságra, azzal érvelve, hogy a bevetés sikeressége 

azon múlik, hogy a team tagok milyen mértékben képesek közösen az ellenfél mozgásait 

követni, előre jelezni és felkészülni ezekre (Endsley, 1995). A helyzettudatosságra a hadsereg 

területén kívül a légi forgalomirányítók, repülési vagy nukleáris környezetben dolgozó 

személyzet munkájának elemzése során figyeltek fel. A helyzettudatosság hiánya vagy a 

környezet ingereinek helytelen percepciója, értelmezése, kivetítése egyike az emberi 

hibázások, balesetek fontos kiváltó tényezőinek (Hartel és mtsai, 1991, IN Endsley és 

Garland, 2000).   

A pontos és folyamatosan frissített helyzettudatosság jelentősége megnövekszik a 

technológiailag komplex helyzetekben, ahol az információáramlás viszonylag dinamikus 

környezetben zajlik, és a hibás döntéshozás, a cselekvés súlyos következményekhez vezethet. 

A legszélesebb körben elfogadott meghatározás szerint a helyzettudatosság az „ahogyan az 

egyének észlelik a környezet ingereit, majd megértik jelentésüket, végül kivetítik a jelentést a 

jövőre nézve” (Endsley, 1995, 36). Más meghatározások szerint a pillanatnyi helyzet 

koherens reprezentációja, amely a helyzet felmérése során folyamatosan frissítésre kerül 

(Sarter és Woods, 1991, IN Banboury és Tremblay, 2004). Az aktuális információ, 

munkamemóriába behívott tartalmakkal és a meglevő tudásstruktúrákkal való összevetése, a 
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cselekvés megtervezéséhez szükséges helyzetről kialakított koherens mentális kép 

megalkotása és ennek kivetítése a jövőre.  

Endsley (1995) a helyzettudatosságot három szinten különíti el (3. ábra): 

1. Percepció: a helyzettudatosság kialakításának első lépése a környezet releváns 

elemeinek, jellemzőinek, állapotának dinamikus percepciója. Így ez az első szint a 

monitorozást, az ingerek detekcióját, felismerését igényli. Mindezek segítségével 

létrejön a helyzet elemeinek (tárgyak, események, emberek, rendszer, feladat, 

környezet) és pillanatnyi állapotuknak a tudatossága. 

2. Megértés: a következő szinten történik az észlelt ingerek szintézise, interpretálása, és 

kiértékelése. A kiértékelés során történik annak megértése, hogy az észlelt ingerek 

miként hatnak a személy céljaira. Ez team szintjén a team céljainak való alávetést 

jelenti. Így jön létre egy teljes kép a környezetről. 

3. Kivetítés: a környezet elemeinek kivetítése a jövőre. Ehhez szükséges a helyzetre és a 

helyzet dinamikus elemeire vonatkozó tudás, ennek megértése, s végül mindezek 

jövőbe való kivetítése, annak érdekében, hogy meghatározzuk, hogy a jelenben zajló 

események hogyan befolyásolják a környezet jövőbeli állapotát.  

 

3. ábra: A helyzettudatosság szintjei (Endsley, 1995) 

Mivel a team egységes egészként működik, nem elégséges az, ha a teamben csupán egyik 

tagnak van aktuális és koherens mentális reprezentációja a pillanatnyilag zajló eseményekről. 

A team szituációs modell a team tagok által közösen osztott helyzettudatosság az, ahogyan az 

egyének közösen észlelik a környezetük ingereit, majd megértik ezen ingerek jelentését és 

végül kivetítik ezt a jövőre nézve. A team tagok által kialakított közös helyzettudatosság 

annyit jelent, mint tudatában lenni a team körül zajló eseményeknek, megérteni, hogy az 

események, a cselekvések, aktuálisan hogyan befolyásolják a közös cél elérését és ez hogyan 

változik a jövőben (Endsley, 1995).  

A team helyzettudatossága kifejezi, hogy a team tagok milyen mértékben birtokolják a 

szerepeikhez, feladataik elvégzéséhez szükséges helyzettudatosságot. A team sikeressége 

ebből a szempontból azon múlik, hogy a tagok milyen mértékben képesek kialakítani a 

munkavégzésükhöz szükséges aktuális és pontos szituációs modellt. Továbbá a team közös 

helyzettudatossága, arra is kiterjed, hogy a team tagok milyen mértékben birtokolnak hasonló 

szituációs modellt az aktuálisan zajló eseményekről. Így a team közös helyzettudatossága 

egyaránt függ a team tagok egyéni munkájára vonatkozó helyzettudatosságától, valamint a 

közösen osztott helyzettudatosság mértékétől. Ez utóbbi biztosítja azt, hogy a team 
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összerendezetten válaszoljon a környezetből folyamatosan érkező ingerekre (Endsley és 

Jones, 2001). 

3.3.4.1. Team szituációs modell mérése 

A team szituációs modell mérésére szolgáló módszereket, ezek lényegesebb előnyeit és 

hátrányait mutatjuk be röviden, a teljesség igénye nélkül, a lenti táblázatban (3. táblázat). 

Mérési módszer típusa Előnye Hátránya 

Közvetlen objektív mérések 

Időközönként: Helyzettudatosság 

Globális Felmérésének Technikája 

(SAGAT-Situation Awareness Global 

Assessment Technique) 

- specifikus, közvetlen és 

megbízható 

- megszakítja és zavarhatja a 

munkavégzést 

- a folyamatbeli változásokat 

kevésbé tudja megragadni 

Folyamatos mérések: pszichofiziológiai 

mérések 
- folyamatbeli változásokról 

szerzett információk 

- zavarhatja a munkavégzést 

- zavaró pszichofiziológiás jelek 

Szubjektív vagy önjellemzésen alapuló mérések 

Kérdőívek: Helyzettudatosság Értékelő 

Skála; Résztvevők 

Helyzettudatosságának Kérdőíve 

- könnyen és gyorsan, 

csoportosan alkalmazható 

- önértékelés korlátai 

- értékelési torzítások 

- a folyamatbeli változásokat 

kevésbé tudja megragadni 

Közvetett objektív mérések 

Megfigyelések: teljesítmény vagy 

viselkedés alapú (Helyzettudatosság 

Viselkedés Skálája) 

- csoportosan alkalmazható 

- nem szakítja meg a 

munkavégzést 

- a megfigyelt tényezők és a 

helyzettudatosság kapcsolatának 

korlátai 

3. táblázat: A team szituációs modell mérése 

Mérési módszerek egy része közvetlen, objektív értékeléssel méri fel a team 

helyzettudatosságát, összehasonlítva az egyének szituációról kialakított percepcióját egy 

szakértők által létrehozott „etalonnak” tekintett percepcióval (ami objektíven leírja az 

aktuálisan történő eseményeket, illetve ezek státuszát). Ezáltal a helyzettudatosság 

pontosságát becsülik fel. Ezek egy része feladat végzés közben méri fel a helyzettudatosságot 

vagy folyamatosan (pszichofiziológiai mérések, mint az EEG, pillantások, tekintet iránya, 

fókuszálás ideje) vagy időközönként félbeszakítva a feladatvégzést. Ez utóbbira jó példa a 

Helyzettudatosság Globális Felmérésének Technikája (SAGAT-Situation Awareness Global 

Assessment Technique), amelynek segítségével a rendszer működését egy pillanatra 

“lefagyasztják”, leállítják és a team tagokat az adott helyzetre vonatkozó percepcióiról, illetve 

ezek következményeiről kérdezik. A SAGAT módszer legnagyobb hátránya, hogy 

megszakítja a munkavégzést, valamint a folyamatbeli változásokat kevésbé képes megragadni 

(Stanton és mtsai, 2005). A sikeres team-munkához szükséges helyzettudatosság nem csak 

egy pillanatra vonatkozó pontos és teljes mentális reprezentációt igényel, hanem a helyzetek 

többségére kialakított, folyamatosan frissített helyzettudatosságot feltételez (Endsley, 1995).  

A mérések másik csoportjába a szubjektív és/vagy önjellemzésen alapuló módszerek: 

Helyzettudatosság Értékelő Skála (SARS Situation Awareness Rating Scale); 

Helyzettudatosság Értékelő Technika (SART Situation Awareness Rating Technique); 

Résztvevők Helyzettudatosságának Kérdőíve (PSAQ Participant Situation Awareness 

Questionnaires). Ezek a kérdőívek rendszerint a kritikus incidensek technikájára épülnek, egy 

sor kiváló vagy gyenge helyzettudatosságot jelző állítást tartalmaznak. A kérdőívek egy része 

önjellemzésre épül, amikor a tagoknak önmagukra nézve kell az itemeket megválaszolni (pl. 
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„Milyen mértékben tudtad felismerni a kritikus eseményeket? Milyen mértékben tudtad előre 

jelezni, hogy mi fog történni?”). A kérdőívek másik része külső személyek értékelését 

tartalmazza, ahol a vezetőnek vagy a külön kiképzett külső megfigyelőnek, vagy éppen egy 

másik team tagnak kell értékelni a társai helyzettudatosságát. Bár ezek a kérdőívek könnyen 

alkalmazhatóak, a módszernek számos hátránya van. Ezek közül a leglényegesebb, hogy az 

egyének nem mindig vannak tudatában helyzettudatosságuknak (Stanton és mtsai, 2005). 

Továbbá számolni kell a különféle értékelői torzításokkal, mint például a helyzet nehézsége, a 

team tagok tapasztalata erőteljesen befolyásolhatja az értékelések minőségét. A kérdőíves 

módszerek legnagyobb előnye a gyorsaság és az, hogy csoportosan is alkalmazható. 

Találhatunk olyan mérési módszereket is, melyek nem közvetlenül mérik fel a 

helyzettudatosságot team szintjén, hanem közvetetten utalnak a létezésére, rendszerint 

teljesítménymutatókon, vagy konkrét megfigyeléseken keresztül. A leggyakrabban használt 

teljesítménymutatók a feladatvégzés időbeli mutatói (mennyi idő alatt végezték el a feladatot), 

a feladat végrehajtás minőségi mutatói (elkövetett hibázások száma). A módszer magas 

megbízhatóságán és objektivitásán túli lényegesebb előnye a fenti eszközökhöz képest, hogy 

nem szakítja meg a munkavégzést és csoportosan is alkalmazható. A teljesítmény alapú 

közvetett mérések legnagyobb kritikája, hogy a helyzettudatosság és teljesítménymutatók 

közötti kapcsolat nem minden körülmények között ilyen egyértelmű, hiszen előfordulhat, 

hogy a team tagok feladatmegoldás közbeni helyzettudatossága időszakosan gyenge szintet ér 

el, de a team végül mégis hatékony teljesítményt valósít meg (Endlsey, 1995).  

A viselkedés alapú mérések a team tagok magatartásából következtetnek a helyzettudatosság 

létezésére. A mérések arra az alapfeltevésre épülnek, hogy helyes cselekvések csakis pontos 

és teljes körű helyzettudatosság esetén jöhetnek létre és fordítva. Független kiképzett 

megfigyelők egy előre kidolgozott megfigyelési szempont rendszer alapján rögzítik, hogy 

milyen gyakran fordulnak elő magas szintű helyzettudatosságra utaló viselkedések. Jó példa 

erre a módszerre a Helyzettudatosság Viselkedés Skálája (SABARS: Situation Awareness 

Behaviorally Anchored Scale) (Stanton és mtsai, 2005).   
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3.4. A team teljesítmény 

A 80-as években a team tanulmányozásával kapcsolatos kutatások a team fejlődésére 

irányultak és legfőbb céljuk az volt, hogy megállapítsák, mi teszi életképessé, hatékonnyá a 

teameket, hogyan kell összeállítani a teameket, ahhoz, hogy hosszútávon is kiemelkedő 

eredményeket érjenek el. 

Napjainkban a tanulmányok nagy része arra irányul, hogy megértsük, bizonyos bemeneti 

feltételek, vagyis inputok miért vezetnek meghatározott kimenethez (pl. jó vagy gyenge 

teljesítményhez), feltárjuk, mi zajlik a teamen belül feladat végrehajtás közben, milyen 

hatékony és eredménytelen team teljesítményhez vezető folyamatok vannak.   

3.4.1. A Team Bemenet-Folyamat-Kimenet Modell 

A Team Bemenet-Folyamat-Kimenet (Team Input-Process-Output – IPO) modell 

széleskörűen összefoglalja, hogy a team bemeneti tényezőiből, jellemzőiből miként lesznek 

sikeres vagy éppen sikertelen kimenetek.  

Hackman (1983), McGrath (1964, IN: Hackman, 1983) modelljét tovább fejlesztve, 

összefoglalta a team viselkedést, és teljesítményt befolyásoló tényezőket. A modell 

jelentősége a megjelenése pillanatában abban rejlett, hogy összegezte és integrálta a team 

viselkedésre vonatkozó empirikus kutatásokat és elméleti tanulmányokat. A megjelenését 

követő évtizedekben egy átfogó elméleti keretként szolgált különböző team-munkát 

tanulmányozó kutatások számára (Tannenbaum és mtsai, 1992; Klimoski és Jones, 1995; 

General IPO Model of Team Performance from Driskell és mtsai, 1987, IN: Essens és mtsai, 

2005; Integrated Model of Team Effectiveness from Salas és mtsai, 1992). A modell 

koncepciója nem csak a teljesítmény modelleket, hanem a team tudás fogalmi kereteinek 

letisztázását (Cooke és mtsai, 2001b; Cooke és mtsai, 2004) is megihlette, valamint egyes 

team-folyamatot mérő eszközök kidolgozásának (Healey és mtsai, 2004), és a team szintű 

mentális modell hatását kutató vizsgálatoknak (Mathieu és mtsai, 2000) is a kiindulási alapját 

képezte.   

A modell azt hangsúlyozza, hogy különböző bemeneti sajátosságok, mint például a szervezet, 

a team vagy a team tagjainak jellemzői befolyásolják a team-folyamatokat, amelyek viszont a 

team-munka minőségi, mennyiségi eredményeit határozzák meg.  

A team-munka során zajló folyamatot három tényező mentén csoportosítja (McGrath, 1964 

IN: Hackman, 1983) (4. ábra):   

 Bemenetek (input): a team tagok egyéni jellemzői (tudás, képességek, készségek, 

szakmai tapasztalat, személyes jellemzők, kompetenciák); a team jellemzői (a team 

struktúrája, nagysága, a team kohézió szintje); a munkakörnyezet és a feladat 

jellemzői (munkavégzés autonómiája, a tagok különböző típusú függése, a terhelés 

különböző szintjei, a feladat komplexitása) és szervezeti jellemzők (a szervezeti 

kultúra jellemzői, tréning stratégiák, módszerek, kiválasztásban alkalmazott nézetek, 

jutalmazási rendszer). 

 Folyamat (process): tágabb értelemben ide tartoznak a normák, szabályok, elvárások 

rendszere, team-folyamatok, mint a csoportkohézió, kommunikáció, kooperáció, 



27 
 

koordináció, terhelés menedzsment, team szintű döntéshozás, stb., amelyek mellett a 

bemeneti sajátosságokkal együtt létrejön a team tevékenységének a kimenete. 

Szűkebb értelemben azok a teamen belül zajló folyamatok (intragroup processes), 

amelyek a team tagok között zajlanak, és olyan interakciós mintázatokra utalnak, 

mint a konfliktus, vezetés, irányítás, kommunikáció. 

 Kimenet (output): a termelékenység, hatékonyság, teljesítmény mutatókban, 

valamint a team életképességében ragadható meg. Hackman (1987) a team-munka 

kimeneteit három csoportba sorolja: a teljesítmény minőségi és mennyiségi mutatói, 

illetve a team, a team tagok affektív, érzelmi reakciói (pl. elégedettség). Ezek 

határozzák meg a team tartósságát, életképességét.    

 

4. ábra: Team Bemenet-Folyamat-Kimenet (IPO) Modell 

Hackman (1983) felhívja a figyelmet arra, hogy a team kimenetére fókuszáló méréseknek az 

aktuális teljesítmény mellett, a team jövőbeli hatékonyságát, életképességét is meg kell 

ragadnia. Életképesség alatt olyan tényezőket ért, mint a team tagok hajlandósága, hogy a 

jövőben is együttműködjenek team társaikkal. Bár ezek a tényezők jó elméleti keretet adnak, 

azonban a kapcsolatokat alátámasztó empirikus kutatások még váratnak magukra.  

Az IPO modell a team-munka kimeneti aspektusaira vonatkozó megállapításai arra hívják fel 

a figyelmet, hogy a team teljesítménye egy multidimenzionális konstruktum, így a 

méréseknek is több szinten kell operacionalizálni ezt a fogalmat. A teljesítmény mérésekor be 

kell azonosítani a munkavégzés eredményességére és hatékonyságára vonatkozó mutatókat. 

Hiszen egy team lehet eredményes (effectiveness), de nem hatékony (efficiency) (minőség). 

Az eredményesség kritériumai arra irányulnak, hogy a team elérte-e kitűzött célokat, elérte-e 

a kívánt teljesítmény szintet vagy sem (mennyiség). Míg a hatékonyság mutatók az eredmény 

elérésének módját, „hogyan”-ját mérik, milyen idő és energia vagy éppen anyagi befektetéssel 
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hajtotta végre a feladatot. A hatékonyság mutató azért fontos, mert a team működésének 

rendszerint nem csak az a célja, hogy elérje a kitűzött eredményesség mutatókat, célokat, 

hanem hosszútávon maximális hatékonysággal működjön, anélkül, hogy felemésztené az idő 

és energia kereteket az első feladat végrehajtása közben (Robbins, 1998, IN: Horrowitz, 

2005).  

3.4.4. Team tudás és teljesítmény kapcsolata 

Számos tanulmány és empirikus kutatás vizsgálja a team tudás és teljesítmény kapcsolatát. 

Klimoski és Mohammed (1994) egy irodalmi áttekintést ad a team szintű mentális modell és a 

team teljesítmény kapcsolatáról. A team teljesítménye és a team szintű mentális modell 

közötti konceptuális összefüggést számos területen kutatták, mint például nukleáris 

környezetben (Waller és mtsai, 2004), profi kosárlabda csapatokkal (Webber és mtsai, 2000), 

diákokkal szimulációs kontextusban (Banks és Millward, 2007; Mathieu és mtsai, 2000). A 

kutatások másik csoportja a team szituációs modellt (avagy közös helyzettudatosságot), mint 

a team teljesítménye mögötti fontos tényezőt vizsgálják (Roth és mtsai, 2006; Gorman és 

mtsai, 2006; Gorman és mtsai, 2005).     

A felsorolt kutatások alátámasztották a team tudás különböző aspektusai (team szintű mentális 

modell különböző típusai, team szituációs modell) és a team teljesítmény közötti közvetlen és 

közvetett kapcsolatok létezését. Azok a teamek, ahol a team tagoknak hasonló a mentális 

modellje a feladatról (a feladat fontosságát és lépéseit illetően), jobb eredményeket érnek el. 

A mentális modellek közötti átfedés mértéke pozitív kapcsolatban van a team 

teljesítményével, vagyis minél nagyobb a tagok mentális modellje között az átfedés mértéke, 

annál jobban teljesítenek a teamek (Marks és mtsai, 2000; Webber és mtsai, 2000). A kutatási 

eredmények kimutatták a teamre vonatkozó team szintű mentális modell közvetlen 

kapcsolatát a team teljesítménnyel. Létezhet azonban teamre vonatkozó team szintű mentális 

modell és teljesítmény között egy közvetett kapcsolat is a kommunikáción, mint team-

folyamaton keresztül. Ezzel szemben a feladatra vonatkozó team szintű mentális modell nem 

volt kapcsolatban közvetlenül a team teljesítménnyel, csak közvetetten a team-folyamatokon 

keresztül (Mathieu és mtsai, 2000). Továbbá a kutatási eredmények kihangsúlyozzák, hogy 

nem a feladatra, hanem a teamre vonatkozó közös tudásstruktúrák segítik elő, hogy a team 

tagok előrevetítsék egymás igényeit (Banks és Millward, 2007). 

Ezzel szemben egyes kutatások az előzetes feltételezéseikkel ellentétben nem találtak 

közvetlen kapcsolatot teljesítmény és a team szintű mentális modell között (Peterson és mtsai, 

2000; Mathieu és mtsai, 2000). Úgy tűnik, hogy a team szintű mentális modell a team-

folyamatokra kifejtett kedvező hatásán keresztül hat a teljesítményre. A mentális modell 

kedvező hatása a team tagok közötti hatékony és eredményes kommunikációban, 

kooperációban nyilvánul meg (Mathieu és mtsai, 2000). A mentális modell team-

folyamatokra kifejtett pozitív hatását Marks és munkatársai (2000) által végzett kutatás is 

alátámasztja. Eredményeik szerint a mentális modell a team-munkát abban segíti, hogy a team 

tagok képesek lesznek egységes csapatként működni, alkalmazkodni az új helyzetekhez.  

A team szintű mentális modell teljesítményre kifejtett közvetett hatását a tagok a team 

képességébe, teljesítményébe vetett hatékonyság érzésén keresztül is kimutatták. A feladat 

végrehajtás kezdeti szakaszaiban minél inkább hisznek a team tagok abban, hogy sikeresen 
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végre tudják hajtani a feladatot, annál pontosabban és jobban megosztott közös tudást tudnak 

kialakítani, ami viszont jobb eredményhez vezet (Peterson és mtsai, 2000).  

Banks és Millward (2007) arra hívja fel a figyelmet, hogy a kutatások a team mentális modell 

teljesítményre kifejtett kedvező hatását leginkább a deklaratív és nem a procedurális mentális 

modell esetében mutatták ki. Kutatásukban viszont azzal érvelnek, hogy a procedurális 

mentális modell is fontos a team teljesítménye szempontjából, abban az esetben, ha a team 

tagok feladat követelményei is hasonlóak (ha nagyon különböznek a feladat követelményei, 

nincs értelme a hasonló procedurális tudásnak). Ilyen esetben a feladat körülményei azt fogják 

„stimulálni”, hogy a tagok hasonló reprezentációkat alakítsanak ki a folyamatról. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a pontos procedurális tudás pozitív kapcsolatban van a 

teljesítménnyel, de a procedurális tudás megosztottságának a mértéke negatív kapcsolatban 

van a team teljesítményével. Ez az eredmény azt támasztja alá, hogy a teamnek az a hasznos, 

ha (a megosztott deklaratív tudáselemeken túl) a tagok között feladat-releváns procedurális 

tudás reprezentációikban vannak átfedések (Banks és Millward, 2007). Túl sok feladatra 

vonatkozó procedurális tudáselemekben és struktúrában jelentkező átfedés negatív 

kapcsolatban van a team teljesítményével.  

Azonban nem csak a tudástartalmak és elemek közötti átfedés fontos, hanem a team tudás 

tartalmak közötti szinergia is, azaz a tudás struktúrák közötti hasonlóság, az a mód, ahogyan a 

különböző tagok szervezik tudásukat (Mathieu és mtsai, 2000). A team tagok tudáselemeiben 

és szerkezetében levő átfedés fontos, ugyanakkor ki kell emelnünk a túl sok átfedésben levő 

tudás káros mellékhatásait is. A túl sok átfedő tudástartalom a teamben a csoportgondolkodás 

felé viheti a team-folyamatokat. Azaz a csoporttagok közt egyszerre kell legyen egyetértés, és 

egyet nem értés is ahhoz, hogy a megfelelő egyensúly fennmaradjon a sokszínű gondolkodás 

probléma megközelítés érdekében (Klimoskvy és Mohammed, 1994).  

Banks és Millward (2007) kutatási eredményeik alapján kiemelik, hogy mentális modellek 

megosztottsága önmagában nem elég, fontosabb, hogy a team tagok által közösen osztott 

tudás pontos is legyen.  

Ott, ahol lehetőség van kommunikációra, a team szintű mentális modell jelentősége csökken, 

hiszen van lehetőség megbeszélni a következő lépéseket, igényeket, feladat jellemzőit, 

stratégiát, stb. Viszont a team szintű mentális modell szerepe magas terhelés alatt 

megnövekszik, mivel ekkor már nincs idő verbálisan expliciten megbeszélni az igényeket 

(Mathieu és mstai, 2000).   

A fenti eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a team teljesítményének fejlesztésekor 

célszerű a team tudást folyamatosan alakító és formáló, interakciót igénylő, teamen belül zajló 

folyamatokra fókuszálni (Diedrich és mtsai, 2005). Hiszen a team tudást azok a team-

folyamatok formálják, amelyek az egyéni szinten levő tudás integrálását segítik elő. Ebből a 

szempontból a team tudás kritikus eleme maga a team-folyamat.  

3.4.2. Fókuszálás a team-munka eredményére vs. a folyamatára  

Míg az ezredforduló előtt a team hatékonyságát általános, aggregált mutatókban próbálták 

megragadni, helyzettől függetlenül, addig a 2000-es évektől kezdődően az esemény vagy 

helyzet alapú gyakorlatok, feladatmegoldás közbeni teljesítménymérés kezdett elterjedni. A 

team teljesítményét egyre inkább a feladat megoldása függvényében igyekeztek vizsgálni. A 
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vizsgálatok és teljesítménymérések ekkor már nem a teljesítményértékelés részeként zajlottak, 

hanem a fejlesztés, és tréningek kereteiben.  

A fejlesztési céllal végzett teljesítmény mérések korábban rendszerint csak a feladatvégzés 

eredményeire összpontosítottak. A Taktikai Döntéshozás Stressz Alatt (TADMUS - Tactical 

Decision Making Under Stress) kutatási és fejlesztési projekt viszont kihangsúlyozza, hogy a 

team-munka vizsgálatakor nem csak az eredményre, kimenetre, hanem az eredmény 

elérésének folyamatára is szükséges összpontosítani (Cannon-Bowers és Salas, 2000). A 

TADMUS egy olyan multidiszciplináris projekt, amely a munka teamek működésének emberi 

tényezőit tanulmányozta, és a team-munka fejlesztésére fókuszáló praktikus tanácsok és 

tréning javaslatok kidolgozását tűzte ki célul. A program iránti igényt az USS Vincennes 

hadihajó személyzete által elkövetett tragikus tévedés keltette fel, melynek során egy iráni 

személyszállító gépet ellenséges repülőnek azonosítottak és lelőtték, 1988 juliusában, 299 

ártatlan személy halálát okozva (Cannon-Bowers és Salas, 2000). A kutatási projekt 

viselkedéskutatói és a haditengerészet szakértői számos olyan tanulságot megfogalmaztak, 

amelyek a biztonságos és eredményes team-munkát segíthetik. Ezek közül az egyik 

legjelentősebb elv, hogy a team teljesítményének vizsgálatakor a team kimenetének minőségi 

és mennyiségi mutatói mellett célszerű a folyamatokra is koncentrálni, úgy egyéni, mint team 

szintjén. A team-munka kimeneti tényezőinek vizsgálata egyszerre kell, hogy összpontosítson 

a munkavégzés mennyiségi és minőségi aspektusaira. A folyamatmérések lehetőséget adnak 

arra, hogy rálátást nyerhessünk azokra a stratégiákra, folyamatokra, tudásalkalmazásokra, 

amelyeket a team tagok a célok elérése érdekében használnak. 

A folyamatok egyéni szinten a szerep specifikus célok, az egyéni tudás, készségek, 

képességek elérése érdekében történő alkalmazását jelenti, míg team szintjén az olyan team-

folyamatokat, amelyek az egyéni tudások, képességek, készségek közös célok elérése 

érdekében történő integrálását, alkalmazását segítik, mint pl. kommunikáció, koordináció, 

vezetés, közös problémamegoldás, stb. (4. táblázat). 

 FOLYAMAT EREDMÉNY 

 

EGYÉN SZINTJÉN 

szerep és team specifikus tudás, 

készségek, képességek alkalmazása 

egyéni cselekvések mennyiségi és 

minőségi mutatói (pontosság, 

időbeli jellemzők, stb) 

 

TEAM SZINTJÉN 

team-folyamatok: kommunikáció, 

koordináció, együttműködés, közös 

problémamegoldás, stb. 

a team teljesítmény minőségi és 

mennyiségi mutatói 

4. táblázat: Team-munka folyamata vs. eredményei az egyén és team szintjén 

Csupán a team-munka eredményeire, kimeneteire való fókuszálás több szempontból sem 

célravezető. Egy hibás kimenet, eredmény mögött több tényező is meghúzódhat. Lehetséges, 

hogy a team-folyamatok nem megfelelőek, hibásak, pl. hiányos a koordináció, a tagok közötti 

információáramlás, együttműködés nem megfelelő. De az is előfordulhat, hogy ugyanazon 

hibás kimenet mögött hibás egyéni szintű folyamatok vannak, mint például az egyének nem 

tudták megfelelően felhasználni a megosztott információt.  

A fejlesztési célzattal vizsgált teljesítményméréseknek, a team-munka kimenete mellett a 

team-folyamatokra is célszerű fókuszálnia. Elsősorban azért, mert a team kimenetét gyakran 

olyan tényezők is befolyásolják, amelyre a teamnek nagyon kevés hatása van, vagy éppen 
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semmilyen befolyása nincs, így a kimenetre fókuszált visszajelzési és fejlesztési lépések 

félrevezetőek lehetnek. A kimenetre fókuszáló fejlesztések csak arra fókuszálnak, hogy mit 

nem ért el a team, mi a team-munka eredménye, azonban nem ad információ arról, hogy a 

team-munka mely aspektusai vezettek hiányos vagy hibás eredményhez. Végül előfordulhat 

az is, hogy a team eredménye helyes, eléri a kívánt szintet, de a team-folyamatok hibásak 

vagy hiányosak. Ha ilyen esetben csak a team teljesítményére összpontosítunk, helytelenül 

erősíthetünk meg hibás egyéni vagy team-folyamatokat (Smith-Jentsch és mtsai, 2000).   

Az elméleti megfontolások és empirikus kutatások azt hangsúlyozzák, hogy a vizsgálatoknak 

azokra a folyamatokra kell fókuszálnia, amelyek során az egyéni szakértők szakértői teammé 

válnak.  

  



32 
 

3.5. A team-folyamatok  

A szociálpszichológiai kutatások is kiemelik a team sikeressége mögött a koordináció, 

kooperáció, kommunikáció szükségességét (Klaus és Glaser, 1968, valamint Siskel és 

Flexman, 1962, IN: Baker és Salas, 1992). Bass (1980) volt az első a kutatók közül, aki 

kihangsúlyozta, hogy a team teljesítmény megértéséhez nem elegendő az egyéni 

teljesítményt, illetve ezek mögötti egyéni jellemzőket megérteni, hiszen az egyéni szinten 

levő sajátosságok összehangolása nagymértékben átalakíthatja ezeket. Steiner (1972, IN: 

Wilke és Knippenberg, 1995) elődjeivel egybehangzóan azt emeli ki, hogy a team tagok 

között végbemenő folyamatok módosíthatják az egyéni potenciál kiteljesedését. 

Megközelítése szerint a csoport teljesítményét a feladat követelményei, illetve a rendelkezésre 

álló erőforrások együttesen határozzák meg. A lehetséges produktivitás a csoport esetében 

annak mértékére utal, ahogyan az elérhető emberi erőforrások kielégítik a feladat 

követelményeit. Steiner (1972, IN: Wilke és Knippenberg, 1995) arra hívja fel a figyelmet, 

hogy a tényleges, valós teljesítmény nem mindig egyezik a team lehetséges produktivitásával, 

még akkor sem, ha egyéni szinten a tagok birtokolják a feladat követelményeihez szükséges 

tudást, képességet, jártasságot és eszközöket. Abban az esetben, ha a folyamat szintjén 

hiányosságok jelennek meg, a team tényleges produktivitása kevesebb lesz, mint a lehetséges 

produktivitása (5. ábra).  

 

5. ábra: A team teljesítménye és a folyamatbeli veszteségek viszonya 

A folyamatbeli veszteségek körébe sorolják a motivációs veszteségek mögött húzódó társas 

lazsálást (Wilke és Knippenberg, 1995), vagy egyéb koordinációs veszteségeket (Wilke és 

Knippenberg, 1995, Fiore és mtsai, 2003).   

A team-folyamatok egy fajta mediáló mechanizmusok a team bemeneti feltételei (az egyéni 

sajátosságok, a team, a feladat és a szervezet jellemzői) és a team tevékenységének kimenete 

(a teljesítmény minőségi és mennyiségi aspektusai, a team tagok affektív reakciói) között. A 

teamek sikeressége nem csak a team tagok tudásának, tehetségének, tapasztalatának és az 

elérhető lehetőségeknek a függvénye, hanem azon team-folyamatnak is, amelyek segítségével 

az egyéni tudást, tapasztalatot, képességeket, készségeket a közös cél szolgálatába állítják 

(Marks és mtsai, 2001). 

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a feladat végrehajtás kritikus a team-munka 

sikerességének szempontjából, és nagymértékben a team tagok kompetenciáitól, valamint a 

team-folyamatoktól függ. A team-folyamatok a feladat végrehajtását irányítják, monitorozzák, 

szabályozzák, lehetővé teszik, hogy összehangolják az egyéni feladat végrehajtást úgy, hogy 

közben a közös célok is megvalósulnak (Marks és mtsai, 2001).   
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3.5.1. Team-folyamatok definíciója  

Több szerző is egymással egybehangzóan a team-folyamatokat a legáltalánosabb értelemben a 

team tagok közötti interakcióként határozza meg (Hackman, 1983; Gladstein,1984, IN: Landy 

és Conte, 2007; Barrick és mtsai, 1998; Cohen és Bailey, 1997). McGrath (1964, IN: 

Hackman, 1983) megközelítése szerint a team-folyamatok a team tagok közötti tipikus 

interakciós mintázatok (patterned relations). Példaként leggyakrabban a kommunikációs, 

koordinációs mechanizmusokat, a tagok közötti konfliktusokat (Hackman, 1983; Gladstein, 

1984, IN: Landy és Conte, 2007; Cohen és Bailey,1997), a team tagok feladat kiosztását 

(Gladstein, 1984, IN: Landy és Conte, 2007) emelik ki. Barrick és munkatársai (1998) 

kihangsúlyozzák, hogy a team-folyamatok többsége a kohéziós jelenség körébe sorolható.  

Összefoglalva a fenti meghatározásokat, megállapíthatjuk, hogy bár ezek a fogalmi definíciók 

a team-folyamatok érdemi részeként a team tagok között zajló különböző típusú interakciókat 

emelik ki, még mindig túl általános és homályos útmutatásul szolgálnak arra vonatkozóan, 

hogy konkrétan milyen jelenségeket fed le a team-folyamatok koncepciója, illetve hogyan 

célszerű megragadni.  

A fenti meghatározásokra építve, Cooke és Groman (2006) szerint a team-folyamatok azt 

írják le, hogy az egyéni szinten levő tudáselemek hogyan lesznek egyesítve a team 

kommunikációja, koordinációja által és ezek hogyan vezetnek a feladatmegoldáshoz 

szükséges tudásbázis létrehozásához.   

Marks és munkatársai (2001) egy specifikus és precíz leírást adnak a team-folyamatokról. 

Úgy közelítik meg a team-folyamatokat, mint a team tagok egymástól függő kognitív, 

verbális és viselkedéses cselekedeteit, amelyek a team bemeneti jellemzőit (input) a feladat-

végrehajtás során a közös célok elérésének irányába terelik. A team-folyamatok az eszközök 

felhasználásának azon lépéseit fedik le, amelyek során a team tagok különböző típusú 

erőforrásokat használnak fel (pl. tapasztalat, munkavégzés eszközei, materiális eszközök), 

ahhoz, hogy egy meghatározott kimenetet hozzanak létre közösen (pl. előállítsanak egy 

terméket, folyamatos szolgáltatást nyújtsanak). 

Egy másik hasonló nézet szerint a team-folyamatok azok a kognitív, affektív és viselkedésbeli 

mechanizmusok, amelyeken keresztül a team tagok egyéni potenciáljaikat, erőforrásaikat, 

sajátosságaikat a közös célok elérése érdekében egyesítik. Mindezek a folyamatok lehetővé 

teszik, hogy egyéni erőfeszítéseiket team szintjén koordinálják, problémákat oldjanak meg, 

közös sikereket érjenek el (Kozlowki és Bell, 2003, 2004). A team-folyamatok azt írják le, 

hogy az olyan különböző bemeneti feltételek (inputok), mint az egyéni, team és szervezeti 

jellemzők, hogyan lesznek egyesítve és hogyan vezetnek meghatározott eredményhez 

(outputhoz) a különböző kognitív, affektív és viselkedéses jelenségeken keresztül. 

A fenti meghatározásokból látható, hogy a team-folyamatok alapvetően három típusú 

jelenséget fednek le: kognitív, affektív és viselkedéses mechanizmusokat. A kognitív 

folyamatok a team tagok által birtokolt információk, tudás, nézetek alkalmazását, 

felhasználását jelenti. Az affektív folyamatok a cselekvésre motiváló feladatra, egymásra 

vonatkozó gondolataikat, érzéseiket felölelő érzelmi, motivációs mechanizmusokat foglalják 

magukba. Míg a viselkedéses folyamatok azt határozzák meg, hogy a team konkrétan hogyan 



34 
 

kombinálja az egyéni erőforrásokat, erőfeszítéseket a meghatározott eredmények elérése 

érdekében (Kozlowski és Bell, 2004).   

Az 5. sz. táblázatban (5. táblázat) összefoglaltam, hogy Kozlowski és Bell (2004) mely 

jelenségeket, fogalmakat sorolja ebbe a három kategóriába.  

KOGNITÍV FOLYAMATOK AFFEKTÍV FOLYAMATOK VISELKEDÉSES FOLYAMATOK 

- mentális modell 
- csoport klíma 
- team kohézió 
- tranzaktív memória 
- team tanulás 

- csoport hangulat 
- kollektív én-

hatékonyság 
- csoport potenciálja 
- konfliktus 

- koordináció 
- kommunikáció 
- kooperáció 

5. táblázat: Team-folyamatok csoportosítása 

Gyakran a tanulmányok, ahogyan Kozlowski és Bell (2004) csoportosításából is kiderül, a 

team-folyamatok gyűjtőfogalma alá sorolják be az olyan csoport jelenségeket, mint a kohézió, 

csoport klíma, a csoport érzelmei, vagy a team közös hatékonyságérzete (collective efficacy). 

Azonban Marks és munkatársai (2001) arra hívják fel a figyelmet, hogy az imént felsorolt 

konstruktumok nem a folyamatot ragadják meg, sokkal inkább a team tagok attitűdjeit, 

értékeit, kognícióit, motivációit. Ezeket a jelenségeket kiemelkedő állapotoknak (emergent 

state) nevezik el, amelyek a team jellemzőit leíró dinamikusan változó konstruktumok. Ezek 

legfőbb sajátossága, hogy a team bemeneti feltételeinek, folyamatainak és kimeneteinek 

függvényében folyamatosan változhatnak. Bár gyakran egybeolvadnak a folyamatokkal, a 

leglényegesebb megkülönböztető jelük, hogy nem képviselnek konkrét team cselekedeteket, 

interakciót, amelyek meghatározott outputhoz, kimenetelhez vezetnének. Ezek az állapotként 

leírt jelenségek esetenként a team-munka pszicho-szociális bemeneti vagy kimeneti 

jellemzőiként is felfoghatóak. Például alacsony kohéziójú (input) teamekben a tagok kevésbé 

hajlandóak konfliktusok konstruktív megoldására, ami könnyen állandósult konfliktushoz 

vezethet, ami viszont hosszútávon csökkentheti a team kohézióját (output) (Marks és mtsai, 

2001).  

A team-folyamatok közül a legnagyobb figyelmet a viselkedéses folyamatok kapták, a 

kommunikáció, koordináció és kooperáció, mivel a kognitív és affektív tényezők nem 

egyértelműen nyilvánulnak meg a viselkedésben, így nem állítható teljes bizonyossággal, 

hogy hatással lesznek a team-munka eredményére (Rousseau, 2006).  

A továbbiakban a három leggyakrabban említett viselkedés szintjén megfigyelhető team-

folyamatot mutatom be: a kommunikációt, koordinációt és együttműködést.  

3.5.2. A kommunikáció  

A KOMMUNIKÁCIÓ, MINT A TEAM UJJLENYOMATA  

A team kommunikációs stílusát gyakran a team ujjlenyomatához hasonlítják abban az 

értelemben, hogy a team kommunikációs jellemzői viszonylag stabilak, mivel a teamen belül 

zajló kommunikációs sajátosságok a helyzetek többségében megfigyelhetőek (Pennenbaker és 

King, 1999 IN: Dietrich és Childress, 2004). Pennenbacker és King (1999, IN: Helmrerich és 

Sexton, 2004) megállapították, hogy a team nyelvi jellemzői belsőleg konzisztensek, és 

szorosabb kapcsolatban voltak a teljesítménnyel, mint a BIG5 elméleti modellen alapuló 
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személyiség jellemzők (McCrae és Costa, 1987). Ilyen értelemben a team kommunikációs 

mintázata olyan egyedi és stabil jellemző, mint maga az ujjlenyomat. Jogosan merülhet fel a 

kérdés a kutatókban és a gyakorló szakemberekben egyaránt, hogy ha egyedi és viszonylag 

stabil jellemzőket szeretnénk vizsgálni, mért nem fókuszálunk a team tagok 

személyiségjellemzőire. Azonban a team kommunikációs stratégiája a személyiség 

jellemzőkkel ellentétben (bár mindkettő egyedi és viszonylag stabil) könnyebben 

módosítható, fejleszthető. Ezzel a nézettel, nem a személyiség team-munkában betöltött 

szerepét szeretnénk negligálni, hiszen kétségtelen, hogy a team tagok személyisége szoros 

kapcsolatban lehet az alkalmazott kommunikációs stílussal (Juhász, 2010; Juhász és mtsai, 

2010; Juhász és Soós, 2011), a teljesítménnyel (Barrick és Mount, 1991, 1993; Barrick és 

mtsai, 1998). A kommunikáció, mint a team ujjlenyomata hasonlattal a kommunikáció két 

fontos jellemzőjét, (a személyiséghez hasonló) egyediségét és viszonylagos stabilitását 

szeretnénk kihangsúlyozni. 

A KOMMUNIKÁCIÓ, MINT KOGNITÍV ERŐFESZÍTÉS 

A kommunikációs folyamat egyik fő jellemzője a reciprocitás: a kommunikáció egy közös 

tevékenység, hiszen egy interakció során mind az adó, mind a vevő kapacitására szükség van. 

A kommunikáció folyamatosan hatással van az interakcióban részt vevő felek kognitív 

folyamataira, tudására, állapotára (state of mind) (Dietrich, 2004). Így nem szabad figyelmen 

kívül hagynunk a kommunikáció kognitív költségeit sem.  

A feladat végrehajtás során a tagok közötti kommunikáció mindig egy plusz feladatot, 

erőfeszítést jelent a team tagok számára, az aktuális rutin cselekvések, és a hirtelen felmerülő 

problémák elhárítása mellett. Az információáramlás során a kommunikáció lehet bomlasztó 

hatással a tevékenység végzésére, abban az esetben, ha az átadott vagy éppen kapott 

információ irreleváns vagy inkongruens a feladat végzése szempontjából. Amikor a címzett a 

feladat végrehajtásához igényli az aktuális információt, a kommunikáció kongruens, 

összhangban van az aktuális cselekvéssel (Fukuda és Sträter, 2004).  

Ha egy team tag koncentráltan végzi a feladatait, miközben két személy párhuzamosan 

kommunikál, társalog, az információ gyakran nem éri el a befogadót. Ennek oka a beszűkült 

információbefogadásban keresendő. A kommunikációs interakció során az információ 

befogadása lehet (Fukuda és Sträter, 2004): 

 széles: egyszerre több csatornából érkező információra fogékony a befogadó;  

 fókuszált: a befogadó csak a lényeges csatornákból érkező információra fókuszál, a 

többit figyelmen kívül hagyja;  

 szelektív: az információ befogadása még erőteljesebben beszűkül, a befogadó csak 

néhány információ befogadására képes;  

 teljesen megszűnt: az információ befogadása teljes mértékben megszűnt.  

Abban az esetben, ha az elhangzott információ inkongurens a cselekvéssel, vagy a befogadó 

kognitív kapacitása le van terhelve, az információ befogadása gyakran beszűkül, fókuszálttá, 

vagy szelektívvé válik, végső esetben pedig teljesen meg is szűnhet. Bár ez csak abban az 

esetben jelent problémát, ha az elhangzott információ kritikus fontosságú. Viszont a magas 

kockázatú környezetben dolgozó teamek között zajló információáramlás során elhangzott 
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kritikus információ kulcsfontosságú lehet a biztonságos munkavégzés szempontjából, ennek 

figyelmen kívül hagyása könnyen súlyos anyagi károkat vagy emberi sérülésekhez, balesethez 

vezethet (Fukuda és Sträter, 2004). Ez az oka annak, hogy a biztonságos működés érdekében 

a team-munka során az információáramlás megerősítésének (a két- vagy háromutas 

kommunikációnak) oly nagy jelentőséget tulajdonítanak.  

Minél sérülékenyebb a kommunikáció csatornája, annál nagyobb az igyekezet a 

kommunikáció leszabályozására, annál inkább igyekeznek kontroll alatt tartani a 

kommunikációt, különösen a kommunikációs hibázásokat (félreértés, redundancia, 

kétértelműség) (Dietrich, 2004). A magas kockázatú körülmények között dolgozó teamek 

kommunikációja eltérő mértében van leszabályozva. Míg a pilóták kommunikációjában a 

mondat szerkezete is előre leszabályozott, addig a nukleáris kontextusban az operátorok 

kommunikációjára „csak” jól meghatározott irányvonalak vannak előírva, mint például a 

rövid, tömör, érthető kommunikáció, vagy a két és háromutas kommunikáció (Krifka, 2004; 

Dietrich, 2004).  

3.5.2.1. Kommunikáció, a terheléshez való alkalmazkodás kulcsa 

A kommunikáció fontosságát több emberi tényezőt vizsgáló kutatás feltárta. A nem kívánatos 

események okainak tanulmányozása számos egyéni (pl. nem megfelelő helyzettudatosság, 

hibás döntéshozás, helytelen stressz reakciók) és team hibázást azonosított (Rouse, 1992, IN 

Crichton és Flin, 2004; Fukuda és mtsai, 2003). A team hibázások közül gyakran nem a team 

hiányos szakmai tudását említik, hanem a team kommunikációja szintjén megragadható hibás 

működést, mint például az explicit kommunikáció hiánya, az előre leszögezett szerepek 

felborulása, kommunikációs félreértések. A kommunikáció a különböző szintű terhelés alatti 

sikeres team működés kulcsa.  

Amint a fenti „Szakértői teamek magas kockázatú szervezetekben” című alfejezetben is 

említettem, a potenciálisan kockázatos munkakörülmények között dolgozó teamek változó 

terhelés alatt dolgoznak. A team tagok feladat terhelése nem állandó, bizonyos helyzetekben 

megnövekszik a személyre nehezedő nyomás, azonban munkaidejük nagy részében a magas 

leszabályozottságnak köszönhetően mérsékelt szintű terhelést kiváltó szituációban 

tevékenykednek. Így a hatékony működés érdekében a teamnek kommunikációjával 

alkalmazkodnia kell a változó intenzitású terheléshez. 

A texasi egyetem által kezdeményezett kutatási és fejlesztési projekt (GIHRE-Group 

Interaction Under High Risk Environment) szakértői teamek interakciójának tanulmányozását 

tűzte ki célul. Kutatatási projektjeikben az orvosi (rendszerint műtéti) teamek, a repülőgép 

személyzete és a nukleáris iparban dolgozó operátor teamek interakcióján belül leginkább a 

tagok között zajló kommunikációra fókuszáltak, ezen belül is a rutin és magas terhelésű, 

veszélyhelyzetekben való interakció, kommunikáció tanulmányozását emelik ki (Dietrich és 

Childress, 2004). Kutatási eredményeik alapján összefoglaljuk az alábbiakban, hogy mi 

jellemző a hatékony teamek kommunikációjára alacsony és magas terhelés alatt. 

HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ ALACSONY TERHELÉS ALATT 

Ahhoz, hogy magas feladat terhelés alatt a team a helyzet követelményeivel hatékonyan 

megküzdjön, a tagoknak előre fel kell készülniük a magas terhelésű szituációra.    
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A megfelelő információáramlás nem csak a kritikus magas terhelésű vagy vészhelyzetekben 

fontos, hiszen ezekre a helyzetekre normál, rutin tevékenység alatt tud a team felkészülni, 

rendszerint gyakori és intenzív explicit kommunikációval (Sexton és Helmreich, 2000; Grote 

és Zala Mező, 2004).  

Amikor a feladat terhelése viszonylag alacsony, a teamnek lehetősége van több nyílt, explicit 

kommunikációt használni, amely annak ellenére, hogy idő- és energiaigényes 

nélkülözhetetlen a hatékony együttműködés során. Ez a nyílt kommunikáció segíti a team 

tagokat abban, hogy a dinamikusan változó környezethez rugalmasan alkalmazkodjanak, 

felkészüljenek magas terhelésű munkafázisra. Ennek segítségével a tagok kialakítanak a 

feladatról, a helyzetről és egymás igényeiről egy közös képet, amely segítségével bizonyos 

mértékig előre jelezhetővé és tervezhetővé válnak a cselekvési fázisaik. A team tagjainak 

össze kell hangolniuk döntéseiket, tevékenységeiket, a közös cél elérése érdekében. Ehhez a 

legcélravezetőbb út a gyakori és nyílt kommunikáció, amely során a tagok megosztják 

egymás között az információkat és erőforrásokat, így létrejöhet a feladatra, a teamre 

vonatkozó team szintű mentális modell (Sexton és Helmreich, 2000; Grote és Zala Mező, 

2004, Waller és mtsai, 2004). A létrejött team szintű mentális modell, ahogy a fenti „Team 

szintű mentális modell fogalma és mérési lehetőségei” fejezetben is említettük egy közös 

értelmezési keretet biztosít a feladatról, és a team tagokról, amely a munkafolyamat, a 

felmerült problémák közös értelmezését, a működés összehangolását teszi lehetővé (Marks és 

mtsai, 2000; Webber és mtsai, 2000; Mathieu, és mtsai, 2000). Ez a közös tudásbázis lehetővé 

teszi egy energiatakarékosabb, implicit jellegű kommunikáció, kooperáció megvalósulását, 

amely leginkább magas terhelés alatt fejti ki jótékony hatását a team-munkára.  

Alacsony terhelés alatt minden információt közzé kell tenni, amely szükséges egy későbbi 

probléma megoldásához. Fontos, hogy a team tagok az explicit kommunikáció során minél 

több információt gyűjtsenek, osszanak meg egymással, kinyilvánítsák szándékaikat, közösen 

megbeszéljék a feladat végrehajtás lépéseit, a potenciális problémákat (Helmreich és Sexton, 

2004; Waller és mtsai, 2004; Grote és Zala Mező, 2004).  

KOMMUNIKÁCIÓ MAGAS TERHELÉS ALATT 

A biztonságos működés érdekében, magas terhelés, különösen időnyomás alatt, a megfelelő 

kommunikáció szerepe megsokszorozódik. Ennek ellenére, a team tagokra nehezedő nyomás 

következtében a kommunikáció nagymértékben akadályozottá válik. Ahogy a fentiekben is 

említettük, a kommunikáció kognitív erőfeszítést igénylő folyamat. Magas terhelés alatt, 

amikor kognitív erőforrásaink más oldalról is leterheltek, a kommunikációban számos 

módosulás megy végbe: 

Felgyorsul a kommunikáció tempója: Repülőgép személyzetének kommunikáció elemzése 

kimutatta, hogy magas időnyomás hatására a kommunikáció felgyorsul (Dietrich és mtsai, 

2004). Az elhangzott üzenet elemei közötti fonetikai hasonlóság a felgyorsult kommunikáció 

mellett számos félreértésre adhat okot.  

A tenerifei repülőtér közelében történ két repülőgép összeütközése is alátámasztja azt, hogy a felgyorsult 

kommunikáció könnyen félreértésekhez vezet. A repülőgép fülke személyzet tagjai által tévesen értelmezett 

utasítás során az „emelkedj 250-re”, „climb two five zero (250)” utasítást, a felgyorsult kommunikációs 

interakcióban a pilóta tévesen úgy értelmezte, hogy „emelkedj 50-re” „climb to 50” (Krifka, 2004).  
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A hatékony kommunikáció képessége feltételezi az egyszerű, tömör szavak használatát 

(Sexton, 2004). A kutatások azt mutatják, hogy a hosszú szavak (hat betűnél hosszabb szavak) 

használata a teljesítmény csökkenését és a hibák számának növekedését eredményezi (Sexton, 

Helmreich, 2000). Azonban azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egyszerű rövid 

szavak használata nem jelenti a kevesebb verbalizációt. 

A kommunikáció elemei lerövidülnek: Légi forgalomirányítók kommunikációjának 

elemzéséből kiderül, hogy stressz helyzetben lerövidülnek kommunikáció elemei, a 

mondatok, felszólalások (Dietrich és mtsai, 2004). Magas terhelés hatására az ismétlésnek 

tűnő (de bizonyos esetekben fontos) részeket a team tagjai már nem fejezik ki verbálisan, ami 

számos veszélyt rejt magába (Sexton, 2004). A kommunikációs megnyilvánulásaink 

lerövidülése a bizonytalan, homályos információáramlásnak köszönhetően növeli a 

kommunikációs félreértéseket, ami egyike a leggyakrabban előforduló téves kommunikáció 

által kiváltott hibázásoknak, téves cselekvéseknek (Fukuda és Strater, 2004).  

Beszűkült információ feldolgozás: Magas terhelés alatt, különösen vészhelyzetben az 

információ befogadására való fogékonyság különböző mértékig beszűkülhet (Dietrich és 

mtsai, 2004).  

Élő példa erre egy repülőgép-baleset Oregonban 1978-ban, a United Airlines járatának lezuhanása. Mivel a 

kapitányt túlságosan lefoglalta egy leszállási szerkezet figyelmeztető jelzése, nem vette figyelembe a 

másodpilóta felől érkező alacsony üzemanyag figyelmezetést, végül a repülő lezuhant. A balest oka a kifogyott 

üzemanyag mellett a fedélzeten levő személyzet nem megfelelő kommunikációja (Dietrich és mtsai, 2004).  

Az ilyenkor működésbe lépett szűrők azt a célt szolgálják, hogy megvédjenek az információ 

túlterheléstől, azonban bizonyos helyzetekben azt is megakadályozzák, hogy a létfontosságú 

üzenet eljusson a befogadóhoz. 

Megszokott információra való összpontosítás: Magas terhelés alatt a team tagjai hajlamosak a 

megszokott információra összpontosítani, miközben figyelmen kívül hagyják az új, szokatlan, 

váratlan esemény felbukkanását jelző információt. Ilyenkor a team tagjai késve dolgozzák fel 

azon új információkat, amelyek nem illeszkednek az aktuális helyzetről kialakult képbe 

(Sexton, 2004, Dietrich és mtsai, 2004). Mindez számos veszélyt rejt magában, hiszen a 

váratlan információ rendszerint egy probléma felbukkanását jelzi, aminek figyelmen kívül 

hagyása súlyos balesethez vezethet.  

Ezt bizonyítja az alábbi kapitány és másodpilóta között zajló párbeszéd is: 

(1) Kapitány: - valami nincs rendben, valami probléma merült fel. 

(2) Másodpilóta: - a navigációs rendszerhez folyamodjunk? 

(3) Kapitány: - OK 

(4) - Valami nincs rendben, valami megbolondult, nem látod? 

(5) Másodpilóta: - Valami nincs rendben, ebben a pillanatban. A gép sebessége csupán 200 és csökken. 

A másodpilótának két kommunikációs feladatot kell itt megoldania. Az első sztenderd, a másik váratlan. (1) a 

kapitány egy váratlan problémát jelez. A másodpilóta nem válaszol a váratlan probléma jelzésére, ugyanakkor a 

sztenderd folyamatot követi, (2) megoldja a sztenderd feladatot. Miután a kapitány újból jelzi a hirtelen, 

felbukkanó problémát (4) a másodpilóta csak ekkor értelmezi a kapitány problémajelzését (5) (Dietrich és mtsai, 

2004).  

A széles körben ismert Titanic óceánjáró elsüllyedésének következményeiért, a kivizsgálást 

végző hatóságok az emberi tényezőkre visszavezethető deficitek közül (a tulajdonosok és a 
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mentőhajó kapitányának hibáján túl), a személyzet felelősségét emelik ki, ezen belül is a 

kapitány megkésett reakcióit. A kapitány a jégheggyel való ütközést követően csak 35 perc 

elteltével ismeri fel a helyzet súlyosságát, és ezután adott parancsot a mentőintézkedések 

végrehajtására, a vészrakéták kilövésére és a mentőcsónakok vízbedobására (Izsó L., 2001). 

Számos katasztrófát tudnánk felsorolni, ahol a biztonsági vagy mentőintézkedések késve 

kezdődtek el, mivel a személyzet késve reagált a balesetet jelző információkra (pl. az Indiában 

működő Union Chabid vegyigyár üzemzavar által előidézett katasztrófa során is a 

figyelmeztető szirénák csak akkor szólaltak meg, amikor a baleset már igen súlyossá vált, 

Izsó, 2001). A lényeges információ elvesztésének, vagy éppen túl késve történő 

befogadásának kiküszöbölése érdekében hangsúlyozzák a biztonság növelésére 

specializálódott hatóságok az elhangzott információ megerősítésének két fontos eszközét: a 

két- és három-utas kommunikációt (a két-utas kommunikáció az elhangzott üzenet 

megértésének verbalizációja, megerősítése; míg a három-utas kommunikáció, a megerősítés 

megerősítése).  

3.5.3. A koordináció  

Minden sokaság, minden rendszer egyedekből áll. Az egyedek többé-kevésbé (bizonyos 

mértékig) hasonlóak, amelyek egymással kölcsönhatásba lépnek, így figyelhetőek meg a 

kollektív jelenségek. A fizika világában gyakran emlegetett példa a két különböző inga 

(metronóm) mozgása, amelyek bár kezdetben fáziskülönbséggel oszcillálnak, ha egymáshoz 

közelítjük az ingákat, ezek egy idő után szinkronizálódnak. Így egy rendszerben lévő egyedek 

egy idő után kollektív módon kezdenek el viselkedni, azaz szinkronba lépnek. Ez a 

szinkronizációs kollektív jelenség magyarázza például a lavinák, a kristályok kialakulását, de 

az emberi társadalomban a struktúrák, a hierarchiák kialakulását is (Néda és Erna, 2009). A 

szinkronizáció vizsgálata során az első kérdés, ami felmerül, hogy minek a hatására lépnek 

harmóniába az egyedek. Ha a fizikában oly sokat kutatott szinkronizáció jelenségét a team-

munka világában alkalmazzuk, megállapíthatjuk, hogy a koordináció az a team-folyamat, 

amellyel a team tagok a szinkronizációt, mint kollektív viselkedésformát létrehozzák, 

megteremtik és folyamatosan fenntartják.  

A legtágabb értelemben a koordináció különböző szakterületek céljainak és tevékenységeinek 

összehangolása, a közös cél hatékony megvalósítása érdekében (Klein, 2001). A koordináció 

az a vezetői tevékenység, amely változatlan célok, tervek, valamint szervezeti és 

folyamatstruktúra mellett, mozgásformákat talál a felmerülő problémák kezelésére. Egy másik 

meghatározás szerint a koordináció a csoporton belüli tevékenység koordinálása, a team 

céljainak elérése érdekében (Arrow és mtsai, 2000, IN: Kolbe és mtsai, 2009). Napjainkban a 

kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a koordináció nem csak a konkrét tevékenység 

koordinációját, hanem az információáramlás, információ megosztás koordinációját is magába 

foglalja (Kolbe és mtsai, 2009). Így a koordinációnak fontos szerepe van a team közös 

tudásának kialakításában, a team szintű mentális modell és a közös helyzettudatosság 

létrehozásában és folyamatos fenntartásában (Zaccaro, Klimoski, 2002).   

A team-munka során a koordináció irányulhat a feladat elvégzésére (irányításra, szervezésre), 

vagy a személyek közötti kapcsolatokra (támogatásra, elismerésre, bíztatásra). Fontos 

kihangsúlyoznunk, hogy a koordináció mindkét fókuszának meg van a maga jótékony hatása 
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a team produktivitására. Így a koordináció egyaránt vonatkozhat a célok elérésére, a feladat 

megvalósítására vagy a csoport, team fenntartására. A célok elérésére, feladatok 

megvalósítására irányuló koordináció a célok kitűzésére, ezek elérésének szabályozására, az 

egyéni-csoportos elvárások, szerepek, felelősségi körök kinevezésére és ezek folyamatos 

felügyeletére, a teljesítmény útjába álló akadályok elhárítására vonatkozik. Míg a team 

fenntartásának koordinációja a csoportfolyamatok szabályozására irányul, a team tagok 

kollektív céljainak elérése érdekében tett motiválásra, energetizálásra, csoportnormák, 

kohézió kialakítására és fenntartására, a kollektív hatékonyság növelésére, a tagok közötti 

interakció szabályozására vonatkozik (Zaccaro és Klimoski, 2002). Ez a felosztás 

megfeleltethető a feladat és személyorientált vezetésnek, koordinációnak.  

A feladat és személyorientált koordináció gyökerei az 50-es évekre nyúlnak vissza (Winner, 

1952, IN: Wilke és Knippenberg, 1995), amikor egy kutatás eredményeképp a vezetői 

viselkedés két típusát tárták fel: az odafordulást és kezdeményezést. Az odafordulás az 

alkalmazott központú koordináció a döntések bevonásába való hajlandóságot, az 

alkalmazottak felé kinyilvánított bizalmat jelenti. A kezdeményezés azt mutatja, hogy a 

vezető milyen mértékben szervezi, irányítja a csoport viselkedését a célok elérésének 

irányába. Később ennek a felosztásnak a leírására a személy- és feladatorienált kifejezés 

terjedt el. A személyorientált vezető személyes érdeklődéssel viszonyul minden 

beosztottjához, barátságos, nyitott, bizalommal teli és tiszteletteljes viselkedést mutat. 

Ösztönzi a kommunikációt és a szoros emberi kapcsolatok kialakulását. A feladatorientált 

vezető számára a feladat az elsődleges. Tervez, módszereket dolgoz ki, feladatokat oszt ki. 

Tiszta elvárásokat és célokat támaszt a beosztottakkal szemben, szigorúan betartatja a 

határidőket. Az ilyen beállítottság lelkesedést, teljesítményt inspirál (Bakacsi, 1996; Klein, 

2001). A feladatorientált koordináció a team lehetséges produktivitását igyekszik növelni, arra 

irányul, hogy a team tagok minél több erőforrást mozgósítsanak a cél elérése érdekében. Míg 

a személyorientált koordináció a nem realizált vezetés minimalizálására törekszik, a team 

teljesítését aláásó feszültségeket, nézeteltéréseket, maladaptív csoport folyamatokat igyekszik 

megelőzni (Wilke és Knippenberg, 1995).    

3.5.3.1.  A koordináció szükségessége 

Sokat kutatott kérdés, hogy mi teszi szükségessé a koordinációt. Wilke és Knippenberg 

(1995) kiemeli, hogy minél nagyobb a csoport létszáma, annál inkább szükség van a 

koordinációra, a szabályok letisztázására, a tagok tájékoztatására.  

A szociálpszichológiai kutatások már régen kimutatták, hogy a velünk egy térben levő 

személyek jelenléte befolyásolja viselkedésünket, még akkor is, ha nincs függési viszony a 

személyek között (gondolok itt a társas serkentés és lazsálás, vagy a társas összehasonlítás 

jelenségére). Ennek a hatásnak az ereje viszont megsokszorozódhat, amennyiben a tagok 

közötti viszony kölcsönös függőséggel jellemezhető. Egy csoportban a tagok gyakran 

kölcsönösen függnek egymástól, hiszen egymásra vannak utalva különböző céljaik, 

szükségleteik elérésében. A tagok társas egymásrautaltsága különböző mértékű társas 

kölcsönös függést eredményezhet. A társas kölcsönös függés: a többi csoporttagtól való 

függés, a kötődés, társas és érzelmi jutalmak és a pozitív társas identitás tekintetében. 

Másrészt viszont a tagok gyakran a feladathoz kapcsolódó kölcsönös függésben is vannak, 
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hiszen közös tevékenységük eredménye attól függ, hogy milyen mértékben képesek 

együttműködni, a kitűzött célt elérni. A feladathoz köthető függés a többi tagtól való függés a 

csoportfeladat végrehajtásában (Smith és Mackie, 2004). A koordináció szükségességét a 

feladathoz köthető függés mértéke is befolyásolja.   

A teamek esetében a hangsúly a társas kölcsönös függés helyett gyakran a feladathoz 

kapcsolódó függésre helyeződik, hiszen a temek meghatározó sajátossága a többi 

csoporttagtól való függés a feladat végrehajtásában. Legyen szó bármely típusú (szakértői, 

virtuális, termelési, stb.) teamről, a tagok közötti interakcióra egy bizonyos mértékű 

feladathoz köthető függés jellemző. Feladathoz kapcsolódó függés típusa lehet (6. táblázat): 

 Közvetett függés: a team tagok nincsenek tevékenységi-technológiai kapcsolatban, 

közvetlen függésben, de az egyik tag teljesítménye hatással van a team produktumára 

így az egyik tag kirívóan rossz teljesítménye a team egészének működését is veszélybe 

sodorhatja. 

 Soros (egyirányú vagy szekvenciális) függés: valamely tag egyoldalúan függ a 

tevékenységi, technológiai sorban előtte álló team tagtól. A team tagok tevékenysége 

egymásra épül, a munkafolyamat rendszerint egyirányú.   

 Feladathoz köthető kölcsönös függés: a team tagoknak a feladat megoldása 

érdekében folyamatosan információt kell cserélni, a munkafolyamat közben meg kell 

osztani a feladat megoldásához szükséges adatokat. 

 A magas kockázatú szervezetek szakirodalmában találhatunk egy másik intenzív 

kölcsönös függést is (Tesluk, 1997, IN Grote és Zala-Mező, 2004), ahol a team 

tagoknak folyamatosan változó környezetben kell együttműködniük, az új és váratlan 

problémák megoldása érdekében állandóan kommunikálniuk kell. 

 

6. táblázat: A feladathoz köthető függés különböző típusai és ezek jellemzői 
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A koordinációnak alkalmazkodnia kell a feladathoz köthető függés különböző típusaihoz: 

 közvetett függés esetében a tagok párhuzamosan járulnak hozzá a team eredményhez. 

Itt a koordináció szerepét egy jól kiépített centrálisan meghatározott munkafolyamat, 

munkaprogram is betöltheti;  

 soros függésnél mivel az egyik tag tevékenysége az előző tag résztevékenységétől 

függ, a koordinációnak a szinkronizációra kell összpontosítania; 

 kölcsönös függés során a koordináció kritikus eleme a kommunikáció hangsúlyozása; 

 az intenzív kölcsönös függés állandó kommunikációt és szoros együttműködést 

feltételez, így a koordinációnak ezt kell felügyelnie és szabályoznia.  

A koordináció fontossága eltérő lehet a feladat függés mértékének függvényében: míg a 

párhuzamosan tevékenykedő közvetett függésű teamek esetében a koordináció kiváltható 

centrális munkafolyamat, szabályok által, addig a kölcsönös függésű és intenzív kölcsönös 

függésű teamek intenzív koordinációt igényelnek (Wilke és Knippenberg, 1995; Grote és 

Zala-Mező, 2004). 

Látható, hogy a jól meghatározott szabályok, sztenderdek, csoportnormák és a stabil kohézió 

a viselkedés jól bevált implicit útmutatói lehetnek, hiszen ezek határozzák meg a cél 

eléréséhez vezető utat, lépéseket, hogyan kell végrehajtani bizonyos cselekvéseket. Továbbá a 

szabályok, normák segítenek meghatározni mely lépést, tevékenységet kell végrehajtani egy 

döntés során. Így, ahol a szabályok, csoportnormák jól megalapozottak és a csoporttagok által 

elfogadottak, a szabályok vagy az olyan team-folyamatok, mint a kohézió, csoportnorma 

helyettesítheti a koordinációt (Grote és Zala-Mező, 2004; Grote és mtsai, 2004).  

3.5.3.2. Adaptív koordináció 

Már az alap szociálpszichológiai kutatások is felhívják a figyelmet arra, hogy bizonyos 

helyzetekben a tevékenység koordinációja feleslegesen terhelheti a csoporttagokat (Wilke és 

Knippenberg, 1995). Ezen helyzetek jellemzőit három kategóriába csoportosították: 

 A team tagok jellemzői: magas igény a függetlenségre, erős szakmai identitás 

megfelelő képességekkel, tapasztalattal, képzettséggel. Ekkor a koordináció szerepe 

az, hogy elfogadható szinten tartsa a tagok motivációját. 

 A feladat jellemzői: egyértelmű, rutin feladatok, az alkalmazott módszerek, a feladat 

végrehajtás lépései állandóak. Ilyen helyzetekben az a feladat, hogy automatikusan 

kontrollálja a team tagok viselkedését, ezért nincs szükség koordinációra. 

 A szervezet jellemzői: magas formalizáltság, magas sztenderdizáltság, merev 

szabályok esetén a feladatorientált koordináció helyett a szervezeti feltételeket 

humanizáló vezetésre van szükség.  

Napjaink kutatásai is gyakran kihangsúlyozzák, hogy a biztonságos működés kulcsa az 

adaptivitás, a különböző kontextushoz való alkalmazkodás (Kolbe és mtsai, 2009; Groete és 

mtsai, 2004; Rico és mtsai, 2008). Az alkalmazkodás abban nyilvánul meg, hogy a különböző 

helyzetek különböző koordinációs mechanizmusokat kívánnak meg. A kutatók egy része a 

helyzet egyik fő jellemzőjeként, a terhelés intenzitásában bekövetkezett változásokat emeli ki 

(Groete és mtsai, 2004; Kolbe és mtsai, 2009). A koordinációnak alkalmazkodnia kell a 

következő feltételekhez (Manser és mtsai, 2008; Espinosa és mtsai, 2002): 
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 a team bemeneti szinten (input) lévő jellemzőihez, a team tagok egyéni 

sajátosságaihoz, 

 a team struktúrához, 

 a hirtelen felbukkanó probléma megoldásához, 

 a kölcsönös függés szintjeihez, 

 helyzet, feladat követelményeihez: a feladatok komplexitása, a feladatterhelés, vagy a 

folyamatok szabályozottságának különböző szintjeihez.  

A feladatok magas komplexitása magasabb igényeket támaszt a koordinációval szemben és 

ilyenkor megnövekszik az esélye a koordinációs hibázásoknak (Xiao és mtsai, 2001, IN: 

Manser és mtsai, 2008). A team-munka koordinációja fontos olyan komplex feladatoknál, 

amikor a kölcsönös függés nem tisztázott, vagy a feladatteljesítés olyan fázisaiban, ahol a 

tagok nem rendelkeznek elegendő információval sem a feladatról, sem egymásról. Ezzel 

szemben, a koordináció szerepe csökken, amikor a szerepkörök letisztázottak, a feladat 

lépései pontosan előre jelezhetőek, vagy amikor a tagok már ismerik egymást (Espinosa és 

mtsai, 2002). Amikor a teamben a feladatokat el lehet végezni egymástól függetlenül is, nincs 

szükség koordinációra. Ezzel szemben a koordináció szerepe megnövekszik, amikor a 

feladatok és erőforrások interakcióba lépnek a kölcsönös függés különböző szintjein. Annak 

ellenére, hogy a team tagok egyénileg kompetensen és hatékonyan ellátják feladataikat, ha a 

kölcsönös függés nincs megfelelően kezelve, a team nem tudja egységesen és eredményesen 

végrehajtani az adott feladatot (Espinosa és mtsai, 2002; Manser és mtsai, 2008).  

Az adaptív koordináció azt jelenti, hogy a helyzet követelményei más-más típusú 

koordinációs mechanizmusokat kívánnak meg. 

A KOORDINÁCIÓ TÍPUSAI  

Manser és munkatársai, (2008) a koordináció következő típusait különbözteti meg: (1) 

információáramlás koordinációja, (2) feladatvégzés koordinációja, (3) munkakörnyezet általi 

(implicit) koordináció; (4) meta-koordináció: a koordináció koordinálása érdekében tett 

koordinációs folyamatok. Xiao (2001, IN: Manser és mtsai, 2008) többek között 

megkülönböztet (1) előírások, szabályozások általi koordinációt, (2) a tevékenység 

monitorozásán keresztül megvalósuló koordinációt.   

Manser és munkatársai (2008) kutatásukban 24 szívműtétet végrehajtó orvosi teamet figyeltek 

meg. Eredményeik arra utalnak, hogy magas interdependenciát, kölcsönös függőséget igénylő 

feladatoknál megnövekszik a feladatvégzés, a tevékenység koordinációja, míg a műtéti 

beavatkozás kritikus periódusai alatt gyakrabban jelenik meg mind a munkakörnyezet 

(implicit), mind feladatvégzés koordinációja.  

Espinosa és munkatársai (2002) arra hívják fel a figyelmet, hogy a koordináció létrejöhet a 

szervezet „személytelen” mechanizmusai által is. Az olyan koordinációt megteremtő 

intézkedések, szabályozások, mint a munkakör szerepkörökbe való felosztása, a munkaidő 

beosztása, a tervek, szabályozások, előírások, mind elősegítik a feladat rutin jellegű 

végrehajtását, így a feladatvégzés és a team működése előre jelezhetővé válik. A fenti Xiao 

(2001, IN: Manser és mtsai, 2008) felosztásában ez a koordináció a szabályozások által 
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történő koordinációnak, míg a Manser és munkatársai (2008) általi kategorizációban a 

munkakörnyezet általi koordinációnak feleltethető meg. 

Mivel a magas kockázatú munkakörök nagymértékben leszabályozottak, a koordinációt 

gyakran a szabályozások, előírások váltják ki, így a koordináció ebben a környezetben 

előzetesen a konkrét interakciót megelőzően is létrejöhet (Kolbe és mstai, 2008; Kolbe és 

mtsai, 2009).  

Amikor a feladatterhelés megnő vagy váratlan események lépnek elő, a feladat 

összehangolására már nem elegendő az előre létrehozott szabályozás, intenzívebb 

koordinációra van szükség, amely „személyesebb” jellegű. Espinosa és mtsai, (2002) 

megállapítják, hogy a különböző típusú feladatok különböző koordinációs mechanizmusokat 

igényelnek, sőt egy ugyanazon feladat a végrehajtás különböző fázisaiban eltérő típusú 

koordinációs mechanizmust tesz szükségessé. 

3.5.3.3. Explicit és implicit koordináció 

A koordinációnak két legelterjedtebb formája, az explicit és implicit koordináció. 

Az explicit koordináció azon viselkedések együttese, amelyek expliciten, nyíltan a 

tevékenység és az információáramlás koordinálását célozzák meg (Kolbe és mtsai, 2009). Egy 

másik meghatározás szerint az explicit koordináció a feladat függőséget tudatosan kezelő 

team-folyamatok (Espinosa és mtsai, 2002). Az interakció során leggyakrabban utasítások 

adásában, információ és erőforrások kérésre történő adásában nyilvánul meg (7. táblázat).  

Kategória neve Meghatározása Példa 

információt ad egy team tag információt ad „a fékszárnyakat nulla pozícióba 

helyezem” „a kézi lélegeztetés jól 

megy” 

információt kér egy team tag információt kér „ez a legkisebb tubus, amink van?” 

információt ad 

kérésre 

kérésre ad információt kérdésre választ ad „igen ez a 

legkisebb tubusunk” 

információ átadása 

egy bizonyos állapot 

vagy folyamat 

összegzésére 

egy team tag összefoglalja a 

team állapotát 

„szóval egy ILS megközelítést 

alkalmazunk. A leghosszabb 

leszállópályát választjuk, és 

beállítjuk autópilótára, amíg az 

normálisan működik” 

megerősítés egy team tag visszajelzést ad 

az elhangzott információ 

megértéséről, bezárva ezzel a 

kommunikációt 

„sebesség leellenőrizve” „ok” 

„egyet értek” „ez jól van” 

utasítás adása az egyik team tag egyszerű 

utasítást ad egy tevékenység 

végrehajtásáról 

„nézd meg ezt” „vidd be ezt az 

adatot légy szíves” „ide adod az 

ECG kábelt?” 

segítség kérése az egyik team tag segítséget 

kér 

„ezt követned kell és jelezd, ha ez a 

pozíció túl magas” „kapunk még 

máshonnan segítséget?” 

megbeszélés több team tag párhuzamosan 

beszél 
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Kategória neve Meghatározása Példa 

standard 

kommunikáció 

előre leszabályozott 

kommunikáció 

„a kerekek fenti pozícióban” 

„vettem, kerekek fenti pozícióban” 

a légi 

forgalomirányítóval 

való kommunikáció 

a légi forgalomirányítóval folytatott beszélgetés. nincs figyelembe 

véve az elemzésekben  

a beteggel való 

kommunikáció 

a beteggel folytatott beszélgetés. nincs figyelembe véve az 

elemzésekben 

7. táblázat: Az explicit koordináció megnyilvánulásai viselkedésben (Grote és Zala-Mező, 

2004; Grote és mtsai, 2004; Kolbe és mtsai, 2009) 

A fenti táblázatban összefoglalt explicit koordináció megnyilvánulásait Kolbe és munkatársai 

(2009) kiegészítik az információ leellenőrzésével, átadott információ vagy döntés 

megkérdőjelezésével, feladatok kijelölésével, tervezéssel, cselekvések kezdeményezésével, 

ellenőrző kérdésekkel.  

Az explicit koordináció módszertani előnye, hogy egyértelmű, könnyen beazonosítható a 

team-munka során. A team tagok részéről azonban tudatosságot, energia befektetést igényel, 

szemben az implicit koordinációval (Kolbe és mtsai, 2009). Továbbá az explicit koordináció 

mérésénél nagyobb az értékelők közötti reliabilitás, szemben az implicit koordinációval, 

amely nehezebben ragadható meg a nyílt viselkedés szintjén (Kolbe és mtsai, 2009).    

Implicit koordináció során a team tagok előrevetítik a tevékenységet, egymás igényeit és 

viselkedésüket ehhez igazítják (Grote és Zala-Mező, 2004; Sexton és mstai, 2004; Kolbe és 

mtsai, 2009; Rico és mstai, 2008) (8. táblázat). Az implicit kifejezés abból ered, hogy a team 

tagjai a tevékenység információáramlás koordinációját nem tudatosan hajtják végre.  

Kategória neve Meghatározása Példa 

kérés nélkül ad 

információt 
egy tag előre vetíti a társa igényeit, 

vagy egy másik fél nyílt kérése 

nélkül ad információt 

 

 „a leszállópálya bent van, 

csak egyenesen előre”  

„én először a frekvencián 

változtatnék, mivel az 

befolyásolja a hangerőt is”. 

segítséget nyújt 
egyik team tag előrevetíti egy másik 

tag segítség igényét, és segítséget 

nyújt neki 

„bevigyem ezt az adatot?” 

„odaadjam a lélegeztető 

csomagot?”. 

nem kért cselekvést 

hajt végre 

az egyik team tag előrevetíti, hogy a 

zökkenőmentes munkafolyamat 

milyen lépést kíván meg, és 

megteszi ezt anélkül, hogy erre őt 

felkérnék  

előre odanyújt egy hulladék 

dobozt, amikor a társ 

elhasznált egy tűt 

csend senki nem beszél, de a munkafolyamat gördülékenyen zajlik 

csevegés nem a munkafolyamattal összefüggő témákról beszélgetnek, de a 

munkafolyamat gördülékenyen zajlik 

8. táblázat: Az implicit koordináció megnyilvánulásai viselkedésben (Grote és Zala-Mező, 

2004; Grote és és mtsai, 2004; Kolbe és mtsai, 2009) 
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Az implicit koordináció fenti táblázatban összefoglalt megnyilvánulásait Kolbe és 

munkatársai (2009) kiegészítik a monitorozással, a saját igények kifejezésével, a feladatok 

végrehajtásával való elégedettség kifejezésével.  

Az implicit koordináció a team tagok tevékenységének, információ megosztásának 

összehangolása, szinkronizációja, amely a team tagok jövőbeli viselkedésének expliciten ki 

nem mondott előfeltételezésén alapszik (Espinosa és mtsai, 2002). Implicit koordináció a 

team tudás közös elemeire épülő koordinációs mechanizmus. A team tagok azáltal kezelik a 

különféle típusú kölcsönös függőséget, hogy előre jelezik egymás viselkedését, a rendszer 

működését (Rico és mtsai, 2008).  

Az implicit koordinációt gyakran összefüggésbe hozzák a közös tudással, illetve a tranzaktív 

emlékezettel, abban az értelemben, hogy a koordináció impliciten akkor tud megvalósulni, ha 

a team tagok tudatában vannak annak, hogy a teamen belüli tudás hová összpontosul (Faraj, 

és mtsai 2000, IN: Espinosa és mtsai, 2002). MBA hallgatókkal végzett kutatás során 

alátámasztották azt az elképzelést, miszerint a tranzaktív emlékezet szignifikáns pozitív 

kapcsolatban volt a team koordinációjával (Lewis, 2000, IN: Espinosa és mtsai, 2002).  

Az explicit koordinációhoz képest az implicit koordináció bár erőforrás takarékosabb, pontos 

és közösen megosztott team tudást (team szituációs modellt) feltételez a tagoktól úgy a 

feladat, a rendszer elemeire, mint a team tagokra vonatkozóan (feladatra és teamre vonatkozó 

team szintű mentális modell) (Rico és mtsai, 2008). A pontos team tudás hiányában viszont 

veszélyes lehet.  

Herald of Free Enterprise komphajó felborulásának okai jól szemléltetik a téves közösen megosztott tudás 

veszélyeit. 1987. március 6-án a komphajó a kifutást megkezdésekor felborult, 150 utas és 38 fedélzeti tag életét 

vesztette. A komphajó úgy kezdte meg a kifutást, hogy a hajó orrában mind a külső, mind a belső ajtók nyitva 

maradtak, az első tiszt távolról összetévesztette a segéd fedélzetmestert és úgy gondolta (tévesen), hogy ő éppen 

akkor indul becsukni az ajtókat. A baleset természetesen nem önmagában a pontos team tudás hiányának 

köszönhető, hiszen a hajónak volt már eleve tervezési hibája is (Izsó, 2001). Azonban a hiányos közös tudáson 

alapuló implicit koordináció és együttműködés azokat a kockázatos cselekedeteket jelentette, amelyek a 

fentiekben bemutatott aktív hibázásokként járultak hozzá a baleset bekövetkezéséhez.   

Továbbá önmagában az implicit koordináció kevésbé hatékony komplex és magas szintű 

kölcsönös függést igénylő feladatok végrehajtásakor (Kolbe és mtsai, 2009).  

Hindmarsch és Pilnick (2002, IN: Manser és mtsai, 2008) az implicit koordináció kifejezése 

helyett a viselkedés „rejtett vagy finom” szintjén megragadható koordinációról ír, amelyet, 

mint a közös tevékenységben megtestesülő magatartást határoz meg. Kutatásukban a 

koordinációhoz való alkalmazkodást műtéti beavatkozások alatt figyelték meg és ezt a beteg 

állapotának függvényében vizsgálták, és megállapították, hogy több implicit koordináció 

figyelhető meg, amíg a beteg éber.  

A kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy az explicit koordináció konstruktív hatása 

leginkább akkor nyilvánul meg, ha a teamnek nincs lehetősége vizuálisan monitorozni 

egymás tevékenységét (Williges és mtsai, 1996, IN: Manser és mtsai, 2008). Amikor 

megnövekedik a koordináció iránti igény, a koordinációs hibázások rendszerint az explicit 

koordináció hiányában nyilvánult meg (Manser és mtsai, 2008). Bár a szakirodalomban nincs 

teljes egyetértés, hogy milyen körülmények alatt van szükség explicit vagy implicit 

koordinációra. 
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Schraagen (2011) műtőorvosi teamek koordinációját elemezve megállapította, hogy a nem 

rutin jellegű helyzetekkel való hatékony megküzdés az explicit koordináció gyakoribb 

alkalmazása lévén tud megvalósulni. Más tanulmányok is ehhez hasonló nézeteket vallanak, 

nem rutin jellegű feladatok elvégzésekor, amikor megnő a feladatterhelés, az explicit 

koordináció hatékonyabb az implicit koordinációnál (Kolbe és mtsai, 2009). Kolbe és 

munkatársai (2008) altató orvosi teamek implicit-explicit koordinációját vizsgálták 

szimulációs videofelvételeken. Az eredmények alapján elmondható, hogy a team gyakrabban 

használt explicit koordinációs elemeket nem rutin, magas terhelésű periódusokban. Bár ez 

csak a tevékenység koordinációjára volt érvényes, az információáramlás koordinációjára nem. 

Az információáramlás koordinációja nem rutin helyzetekben inkább implicit módon történt. 

Úgy tűnik, hogy míg rutin helyzetekben a tevékenység koordinációja implicit koordinációs 

elemek segítségével is megvalósulhat, addig a váratlan helyzetek kezelése explicit 

koordinációt igényel. Xiao (2001, IN: Manser és mtsai, 2008) is hasonló jelenségre hívja fel a 

figyelmet, újjáélesztést végző orvosi teameknél az explicit koordináció hiánya a tevékenység 

kritikus periódusai (magas terhelés) alatt az összehangolt tevékenység kudarcához vezet.  

Groete és munkatársai (2004, Groete és Zala-Mezö, 2004) altató orvosi team-munka 

megfigyelése alapján megállapította, hogy az explicit koordináció akkor fordul elő a 

leggyakrabban, amikor magas a terhelés és alacsony a helyzet sztenderdizáltsága. Fontos 

megjegyeznünk, hogy önmagában az alacsony sztenderdizáltság is gyakori explicit 

koordinációs elemek használatával társul. Ezzel szemben a helyzet magas leszabályozottsága 

kevesebb explicit és több implicit koordinációs mechanizmusnak ad teret. Repülőgép 

pilótafülke személyzetével végzett vizsgálatok részben támasztják alá a fenti eredményeket, 

hiszen az explicit koordináció alacsony sztenderdizáltságú és alacsony terhelésű helyzetekben 

volt gyakrabban megfigyelhető, míg az implicit koordináció a magas terhelésű és 

sztenderdizáltságú szituációkban fordult elő a leggyakrabban. Manser és munkatársai (2008) 

által végzett kutatás ez útóbbi megállapítást támasztja alá, miszerint a munkavégzés (magas 

terhelésű) kritikus szakaszaiban a tevékenység koordinációja leginkább a tagok munkájának 

monitorozása, követése által (implicit koordináció) valósult meg. Ebben a periódusban az 

implicit koordináció hatékonyabb, hiszen az explicit koordinációhoz szükséges erőforrások le 

vannak terhelve.  

3.5.4. Együttműködés 

Egy teamben a tagoknak nem csak a saját, egyéni feladataik elvégzésére kell összpontosítani 

erőforrásaikat, hanem a közös célok elérése érdekében folyamatosan együtt kell működniük 

egymással. Az együttműködés aktív hozzájárulás a csoport munkához, a közös teljesítmény, 

hatékonyság növelése céljából (Grezlack, 1995). Együttműködni egyrészről azt feltételezi, 

hogy a tagok folyamatosan tudatában vannak viselkedésük másokra gyakorolt hatásával, más 

részről azt implikálja, hogy az egyének saját viselkedésük szabályozásában figyelembe veszik 

a tagok szükségleteit, igényeit.   

Szociálpszichológiában az együttműködést gyakran a versengés ellenpólusaként közelítik 

meg. Ebben az értelemben együttműködésről akkor beszélünk, amikor a csoporttagok a közös 

célt követik, szemben a versengéssel, ahol arra törekednek, hogy előnyösebb legyen saját 

helyzetük a csoporténál, vagy a legnagyobb relatív előnyt szerezzék meg. Így 
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szociálpszichológiai értelemben együttműködésnek nevezzük azt a magatartást, amikor 

csoportban az egyének viselkedésükkel a legnagyobb közös előnnyel járó közös érdekeket 

követik (Grzelak, 1995; Avermet, 1995).   

Az együttműködés  kognitív folyamatként is megközelíthető. Az együttműködés gyakorlása 

azon a képességen alapszik, hogy az interakcióban részt vevő felek összhangba tudják-e hozni 

saját viselkedésüket másokéval és racionálisan fel tudják-e mérni az interakcióban részt vevő 

feleket (Doise és Mugny, 1984, IN: Grzelak, 1995).  

A team-munka szakirodalmában az együttműködést úgy határozzák meg, mint az egyéni 

erőforrások szándékos mozgósítása a közös cél és a kölcsönösen függő feladat megoldása 

érdekében (Wagner, 1995, IN Kozlowski és Bell, 2003). 

A kutatókat sokat foglalkoztatta az a kérdés, hogy egy csoportban milyen feltételek mellett 

működnek együtt a tagok. Összességében azt tudjuk kiemelni, hogy minél nagyobb a tagok 

között a kölcsönös függés, minél gyakoribb a kommunikációra való lehetőség, minél kisebb 

az egyéni és a közös érdek közötti különbség, a csoport tagjai annál gyakrabban veszik 

figyelembe a közös érdekeket, annál erősebb az együttműködésre való hajlam. Ezeken a 

tényezőkön túl a tagok összeszokottsága is meghatározó az együttműködés szempontjából, 

minél jobban ismerik a tagok egymás szándékait, attitűdjeit, egyéni jellemzőit, minél 

hosszabb ideje dolgoznak együtt, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a konstruktív 

együttműködést fogják választani az egyéni érdekek képviselete helyett (Grzelak, 1995).  

3.5.4.1. Az együttműködés és a konfliktus valamint a bizalom közötti kapcsolatok 

Ez az elterjedt - már-már közhelyszerűvé vált - nézet, miszerint az emberek nem a helyzet 

objektív jellemzőire reagálnak, hanem a szituációról, feladatról kialakult szubjektív 

észleléseikre, ugyanúgy érvényes az egyének viselkedésének magyarázatakor csoportos 

helyzetben is. Egy teamben részt vevő tagok a helyzeteket egyéni forgatókönyveik, sémáik 

szerint észlelik, és ezekkel összhangban viselkednek. Az a tény pedig, hogy egy csoportban 

részt vevő személyek mind másként reprezentálják a világot, könnyen konfliktushoz vezethet. 

Így a konfliktus a teamen belüli kapcsolatok természetes velejárója. Bizonyos esetekben 

kifejezetten hasznos is lehet. A konfliktus team-munkára kifejtett konstruktív hatásai között 

említik a konfliktus eredményeképp hozott döntéssel szembeni erősebb érzelmi elfogadást, a 

döntéssel kapcsolatos nagyobb elégedettséget, ami viszont a csapatba való tartozás érzését 

erősíti. Ennek hátterében az áll, hogy egy vita során a tagoknak lehetőségük van egyrészről 

hallatni saját hangjukat, véleményüket, másrészről a feladat összetevőit részletesebben 

megérteni (Dirks, 1999). A konfliktus csapatmunkára kifejtett romboló hatásai közül a 

legfontosabbak a döntés meghozásának késleltetése, a frusztráció, csökkent elégedettség 

érzése, vagy a csapat tagjaival szembeni meginogott elkötelezettség (Simons és Peterson, 

2000). Az, hogy egy team-munka során a vita konstruktív vagy destruktív hatásai 

érvényesülnek, egyrészről a konfliktus típusa, másrészről konfliktus intenzitása határozza 

meg. Közepes intenzitású, nem extrém feladatkonfliktus általában jobb csapatdöntéshez vezet, 

mivel a csapattagok a feladat alaposabb megértéséhez jutnak el, és érzelmileg is erősebben 

elfogadják az így meghozott döntést (Malcolm és Boardman, 2003). A teamen belüli 

konfliktus két típusát különíti el a szakirodalom: a feladat és személyközi vagy kapcsolat 

konfliktust. A feladatkonfliktus nézeteltérés, nézetek ütközését jelenti, míg a kapcsolati 
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konfliktus mögött személyközi összeférhetetlenség, ellentét húzódik meg, és szemben a 

feladat konfliktussal, a valódi feladat, probléma elemei helyett egymásra, egymás személyes 

jellemzőire koncentrálnak. Így rendszerint a kapcsolati konfliktus magasabb emocionális 

töltettel bír, intenzívebb a feszültség a tagok között (Simonson és Peterson, 2000). Nem 

meglepő, hogy a kapcsolatkonfliktust a feladatkonfliktus árnyékaként emlegetik, a team-

folyamatokra és az információfeldolgozásra kifejtett negatív hatása miatt. A team-folyamatok 

negatív hatásai mögött az áll, hogy a feladatkonfliktus serkenti az ellenséges, baljós indulatok, 

szándékok tulajdonítását a team tagok viselkedésének értelmezésekor. Ez később 

önbeteljesítő jóslatként is működhet, beváltva az ellenséges indulatokat, fokozva az eredeti 

konfliktust. A szándékok mögötti ellenséges ok tulajdonítás mellett a kapcsolati konfliktus a 

kognitív folyamtokra is kifejtheti káros hatását, korlátozva a tagok információ-feldolgozó 

kapacitását. Azonban a kapcsolati és feladat konfliktus nem különül el ilyen egyértelműen a 

team-munka során. Gyakran az egyik konfliktus átcsap a másikba. A kutatások felfigyeltek 

arra a jelenségre, hogy azokban a teamekben, amelyekben alacsony a tagok közötti bizalom, 

gyakrabban fordul elő a kapcsolati konfliktus (Simonson és Peterson, 2000). Ennek oka 

részben annak köszönhető, hogy a team tagjai közötti bizalom hiánya téves ok-tulajdonítási 

folyamatot indít be. A team tagjai folyamatosan értelmezik egymás viselkedését, okokat 

vélnek felfedezni a viselkedésük mögött, felmérik a társak érveinek teljességét és helyességét, 

pontosságát. Amikor a felek nem bíznak egymásban, konfliktusos viselkedésük mögött 

ellenséges szándékot vélnek felfedezni, kétértelmű viselkedésüket könnyebben értelmezik 

ellenségesként. Személyes támadás feltételezésekor gyakran személyes, kapcsolati konfliktus 

megjelenésével kell számolni. A tagok közötti bizalom egyéni szinten jóindulattal, jó 

szándékkal, őszinteséggel társul, csapat szintjén, pedig általánosított elvárásokat von maga 

után, ami befolyásolja a másik fél viselkedésének értelmezését. Ha bíznak egymásban sokkal 

valószínűbb, hogy elfogadják a másik fél ellenvetéseit, ellenérveit, kevésbé valószínű, hogy a 

feladatkonfliktus mögött rejtett személyes támadást, ellenséges indítékot vélnének felfedezni. 

Bár oksági kapcsolatot nem lehet levonni, a bizalom hiánya gyakran a feladatkonfliktust 

személyes síkra tereli, így a konstruktív feladatkonfliktus mellett kialakul a káros hatású 

kapcsolati konfliktus. Ilyen módon, a csapaton belüli bizalom moderálja a feladat és 

kapcsolatkonfliktus közötti kapcsolatot (Simonson és Peterson, 2000). 

A bizalom arra a kölcsönös felismerésre épül, amikor az interakcióban részt vevő felek 

felismerik, hogy kölcsönösen függnek egymástól, ennek a kölcsönös függésnek a hatékony 

kezeléséhez hozzátartozik, hogy a felek beismerik, nem kifizetődő, ha az egyéni érdekeket a 

csoport érdekei fölé helyezik (Grzelak, 1995).  

A bizalom azzal a meggyőződéssel ruház fel, hogy a különböző nézőpontot kifejező társ 

szándéka nem személyes támadás, hanem a csapat és a szervezet javítását, fejlesztését célzó 

szándék vezérli. Általában a bizalom két típusát különböztetik meg: a kognitív és érzelmi, 

emocionális bizalom. Az előbbi a másik fél kompetenciáiba vetett bizalom, míg az utóbbi egy 

emocionális köteléket jelent a személyek között (Tarnai, 2003). Egy döntéshozó teamekkel 

végzett kutatás eredményei azt mutatják, hogy ha egy kognitív különbözőséggel rendelkező 

teamben, amelyben a tagok különböző meggyőződésekkel, stratégiai célokat tekintve eltérő 

értékekkel bírnak és rendelkeznek megfelelő emocionális kötelékkel, illetve kompetensnek 
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értékelik egymást, sokkal hatékonyabban kezelik az értékek vagy a meggyőződésbeli 

különbségeket (Olson, és mtsai, 2007).   

Egy teamen belüli bizalom befolyásolja nem csak a konfliktusok értelmezését, de a team 

teljesítményére is hatással lehet. Dirks (1999) a bizalom teljesítményre kifejtett direkt és 

közvetett hatását különíti el. A közvetlen hatás alatt a team-folyamatokra kifejtett kedvező 

hatását hangsúlyozza. A bizalom eredményeképpen növekszik a tagok közötti kooperáció, 

hatékonyabb a koordinációs és döntéshozatali folyamat. Az együttműködésre kifejtett 

konstruktív hatás a kölcsönös segítségadásban nyilvánul meg. Ha van bizalom a tagok között, 

akkor több energiát fektetnek a közös tevékenységbe, mivel úgy érzik, mindnyájan részt 

vesznek a közös munkában, így az egyéni teljesítmény nem megy veszendőbe. A 

teljesítményre kifejtett jótékony, közvetett hatás a team-folyamatokon keresztül mutatkozik 

meg. Bizalom jelenlétében a személyközi és érzelmi akadályokat könnyebben leküzdik a 

tagok.  

3.5.4.2. Felelősségteljes együttműködés 

Weick és Roberts (1993) a kockázatos tevékenységet folytató szervezetekben dolgozó 

teameknél egy érdekes jelenségre lett figyelmes, miszerint a team tagjainak a hatékony 

együttműködés érdekében folyamatosan előre kell vetítetni cselekvéseik következményét, 

illetve tekintettel kell lenni arra, hogy az egyéni cselekvések milyen hatással vannak a teljes 

rendszer működésére. Ezt a jelenséget felelősségteljes, vagy más szóval körültekintő 

együttműködésnek (headfull interrelating, HI) nevezték el.  

Magas kockázatú szervezetekben dolgozó teameknek gyakran komplex rendszereket kell 

működtetniük, ilyen feltételek mellett a biztonságos együttműködés azt jelenti, hogy a team 

tagok folyamatosan és tudatosan átgondolják cselekedeteiket a közös cél és a team társak 

tevékenysége szempontjából (Grote és Zala-Mező, 2004).  

Egyes szerzők szerint a felelősségteljes együttműködést nem egy konkrét viselkedésként kell 

értelmezni, sokkal inkább arra a módra utal, ahogyan a viselkedést végrehajtják. A 

személyközi viselkedés ilyenkor megfontoltsággal, körültekintéssel van átitatva, az 

interakciók figyelmességgel, tudatossággal, célvezéreltséggel, megfontoltsággal, 

gondoskodással jellemezhetőek (Weick és Roberts, 1993). A team tagok saját tevékenységük 

megtervezésében és végrehajtásában folyamatosan és tudatosan tekintettel vannak arra, hogy 

saját cselekvésük milyen következményekkel jár. A körültekintés a saját cselekedeteink 

átgondolását, megfontolását jelenti, a célok és mások viselkedése szempontjából. A 

felelősségteljes viselkedés saját viselkedésünk végső célnak való alárendeltségét vonja maga 

után (Grote és Zala-Mező, 2004). 

A felelősségteljes együttműködésnek két fontos eleme van: (1) a saját tevékenység előre 

vetítése, miközben folyamatosan tekintettel vannak a többi team társ tevékenységére, 

igényeire, és (2) saját cselekedetek alárendelése a közös célnak (Grote és Zala-Mező, 2004). 

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a felelősségteljes együttműködés azt jelenti, hogy a team 

tagok egészlegesen és időben előrelátóan gondolkodnak és cselekszenek. 

MI SEGÍTI A FELELŐSSÉGTELJES EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGJELENÉSÉT? 
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A felelősségteljes együttműködés megjelenése azon a felismerésen alapszik, hogy a team 

tagok kölcsönösen függnek egymástól, és magától a környezettől. Amennyiben ez a 

felismerés jelen van a teamben, a team egy olyan egységes rendszerként működik, amelyben a 

tagok tevékenységük során tisztában vannak azzal, hogy a rendszer működése együttes 

tevékenységük függvénye (Weick és Roberts, 1993). Azonban az is fontos, hogy maga a 

szervezet is nyújtson formális kereteket a gondoskodó kapcsolatok kiépítésére, maga a 

szervezeti kultúra is jutalmazza a közös és felelősségteljes megnyilvánulásokat (Druskat és 

Pescosolido, 2002).  

Druskat és Pescosolido (2002) tanulmányukban összefoglalták, mely kontextuális tényezők 

serkentik a felelősségteljes együttműködés megjelenését a team-munka során: 

 Kölcsönös függés úgy a feladatok természetéből, mint a célok eléréséből, vagy a 

jutalmak szétosztásából adódóan serkenti az információ megosztását, a tudás 

integrálását és a felelősségteljes együttműködés megjelenését a team-munkában. 

 Technikai-információs rendszeren keresztül közvetített információk a közösen 

irányított rendszer igényeire és a helyzetről kialakított teljes kép kialakításának 

szükségességére hívja fel a team tagok figyelmét. Ezek a tényezők azt tudatosítják az 

egyénekben, hogy függnek egymástól és szoros kapcsolatban vannak a rendszerrel.    

 Team-folyamatok szintjén a nyílt kommunikációra való lehetőség, a minimális 

státuszbeli különbség, a flexibilis koordináció; egységesített törekvések, a normát 

megszegő csapattagokkal való konfrontálás, informális lehetőségek a tagok közötti 

kapcsolat kiépítésére.  

 Szervezeti kultúra minél inkább a közös értékeket, a közös juttatásokat helyezi 

előtérbe, annál intenzívebben jelennek meg az együttműködési indíttatások a team-

munkában. 

Druskat és Pescosolido (2002) önvezérelt vagy önirányító teamek működését tanulmányozó 

esettanulmányaik kapcsán megfogalmazták, hogy a gyakori interakciók lehetőséget adnak a 

teamnek a bizalom kiépítésére, ami viszont jelentősen serkentette a felelősségteljes 

együttműködés megjelenését. Ahogy csökkent a lehetőség az interakcióra, úgy növekedett az 

elégedetlenség és a konfliktus a team tagok körében.  

Druskat és Pescosolido (2002) arra hívja fel a figyelmet, hogy az alacsony szintű kölcsönös 

függés, valamint a rutin feladatok nem teremtik meg a feltételeket a felelősségteljes 

együttműködés megjelenésére. Ezzel szemben a felelősségteljes együttműködés szerepe 

megnövekszik a váratlan feladatok, problémák megoldása alatt.  

Grote és Zala-Mező (2004) kutatásukban az orvosok és repülőgép pilótafülke személyzetének 

felelősségteljes együttműködését elemezték. A tevékenységük különböző fázisait 

hasonlították össze, amelyek eltérő erősségű terheléssel és sztenderdizáltsággal 

jellemezhetőek. Eredményeik azt mutatják, hogy a repülőgép pilótafülke személyzete 

magasan szabályozott, sztenderdizált, rutinszerű munkafolyamatok alatt kevés felelősségteljes 

együttműködést használ. Amikor viszont a terhelés megnövekszik és a helyzet kevésbé 

sztenderdizált, mert például váratlan vagy speciális körülmények között kell a repülőgépet 

leszállítani, az együttműködő viselkedés aránya megnövekszik. A szerzők hangsúlyozzák, 

hogy szintén gyakran fordul elő a felelősségteljes együttműködés olyan helyzetekben, amely 
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magas sztenderdizáltsággal és terheléssel jellemezhető. Hasonló eredményeket kaptak orvosi 

teamekkel végzett elemzéseik során is: magasan leszabályozott, és alacsony terhelés alatt 

ritkán figyelhető meg ez az együttműködő magatartás, szemben a magas terhelésű és kevésbé 

sztenderdizált helyzetekkel. Ezek az eredmények összhangban vannak Druskat és Pescosolido 

(2002) megállapításaival, miszerint a magas terhelés kedvez a felelősségteljes együttműködés 

megjelenésének. 

A fenti eredmények alapján mondhatjuk, hogy a jól leszabályozott eljárásrendek, az alacsony 

terhelésű helyzetek kiválthatják a felelősségteljes együttműködés megnyilvánulását.   

A FELELŐSSÉGTELJES EGYÜTTMŰKÖDÉS KONSTRUKTÍV HATÁSA A TEAM-MUNKÁRA 

Minél több a megfontoltság, körültekintés a team interakcióban, annál hatékonyabb a team a 

hibázások csökkentésében, a váratlan vagy új eseményekre való reagálásában (Weick és 

Roberts, 1993). A felelősségteljes együttműködés azáltal járul hozzá az eredményesebb 

munkavégzéshez, hogy növeli a team tagok együttműködési készségét (Druskat, Pescosolido, 

2002). Ezek a megnyilvánulások megóvják a tagokat a túlterheléstől: a tagok észreveszik 

időben a társaik túlterheltségét és segítik őket a teher megosztásában, a hibázás elkerülésében 

(Grote és Zala-Mező, 2004). A felelősségteljes együttműködés megóvja a team tagokat attól, 

hogy „vakon” kövessék az előírt szabályokat és, hogy váratlan helyzetekkel szembesülve a 

berögzült szokások hiányában viselkedésük „leblokkoljon” (Schraagen, 2011). Annak 

ellenére, hogy az eddigi kutatások eredményei alapján nem állíthatjuk egyértelműen, hogy a 

felelősségteljes együttműködés és teljesítmény között közvetlen szoros kapcsolat áll fent, a 

fentiekben ismertetett megállapítások azt sugallják, hogy a felelősségteljes együttműködés 

különösen váratlan, magas terhelésű helyzetekben támogatja a team-munkát, az erőforrások 

gazdaságos felhasználásán keresztül.     

A FELELŐSSÉGTELJES EGYÜTTMŰKÖDÉS JELEI TEAM-MUNKÁBAN 

Grote és Zala-Mező (2004) kutatásukban a pilótafülke személyzete és aneszteziológus teamek 

vizsgálata során a felelősségteljes együttműködést a következő megnyilvánulásokkal 

azonosították: 

 Egymás figyelembe vétele: a team tagjai ellenőrzik, aktív figyelemmel követik a 

többiek munkáját: pl. „kész vagy?” „egyet értesz?” „meg tudod tenni egyedül?” „van 

kérdésed?”. 

 Jövőbeli események előrejelzése: a team tagok időben gondolnak a helyzet jövőbeli 

következményeire: „autómata pilótára állunk át, amint ez visszatér normális működési 

fázisba….” „a műtőben helyezzük át a beteget, az jobb lesz…”. 

 Környezeti tényezők figyelembe vétele: a team tagok feladat végrehajtás alatt 

figyelembe veszik a külső környezeti tényezőket, mint például „le kell ellenőriznünk 

az időjárás viszonyokat, különösen a szél erősségét”, „ha túl magasan van az asztal, 

nehezen éred el a beteget”. 

 Cselekvés kezdeményezése: a teamben valaki kezdeményez egy bizonyos cselekvést, 

a többiektől vár egy megerősítést, egyet értést, például,„Próbáljam meg újból 

felhasználni?”, „adjunk még több frentalyn-t?”. 
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 Döntés megkérdőjelezése: egy team tag kételyét fejezi ki egy döntés kapcsán,  például 

„az automatikus fékezésnél a maximumra kell beállítani ezt…Maximumra? soha nem 

hallottam erről”; „valószínű meg kellene változtatni a beteg fejének pozícióját… 

megtehetjük, de az nem fog semmin változtatni” 

 Nem kért információt nyújtása: egy tag előre vetíti a társa igényeit, vagy egy másik fél 

nyílt kérése nélkül ad információt, például egy nehéz landolási helyzetben a 

segédpilóta informálja a pilótát a leszállópálya helyzetéről, anélkül hogy erre a pilóta 

nyíltan megkérné: „a leszállópálya bent van, csak egyenesen előre” vagy „én először a 

frekvencián változtatnék, mivel az befolyásolja a hangerőt is”. 

 Segítség nyújtása: egyik team tag előrevetíti egy másik tag segítség igényét, és 

segítséget nyújt neki a következő módon: „bevigyem ezt az adatot?” „odaadjam a 

lélegeztető csomagot?”. 

 Társak viselkedésének korrigálása: megerősíti a helyes cselekvést és rámutat mások 

által elkövetett hibákra: „eldöntöttük a fékszárnyak pozícióját igaz?, nem jó abban a 

pozícióban”, „szorosabbra is lehet állítani azt a csövet”. 

 Mások tanítása: megmagyaráz valamit, ami több mint egy kérdésre adott válasz „nem 

lesz nehéz a landolás, addig, amíg nem lesz repedezett”, „próbáld meg a venflon tűt 

behelyezni a bőr alá, aztán elfordítani horizontálisan”. 

 Visszajelzés adása a teljesítményről: értékelő és támogató hozzászólás egy team tag 

teljesítményéről, például „gratulálok, ezt jól hajtottad végre”, „igen, a légzés rendben 

van”. 

Schraagen (2011) a felelősségteljes együttműködés jeleiként értelmezi az előrevetítést, a 

támogató magatartást, előírások betartását. 

A fenti felsorolásban számos elem van átfedésben az előző fejezetben ismertetett explicit 

(döntés megkérdőjelezése, cselekvés kezdeményezése) és implicit (információ adása kérés 

nélkül; segítség nyújtása) koordináció kategóriáival. Az átfedés magyarázatául szolgálhat, 

hogy Groete és munkatársai (2004) a felelősségteljes együttműködést bizonyos esetekben a 

koordináció nem hierarchikus megnyilvánulásaként kezelik.   

Druskat, Pescosolido (2002) több kutatás alapján összefoglalta azokat a megfigyelhető 

jelenségeket, amelyek a felelősségteljes együttműködés jelenlétére utalhatnak: 

 kommunikációs folyamatok: nyílt kommunikáció, a team tagok aktivitása a 

kommunikációban, 

 kooperatív és támogató team-folyamatok: a terhelés megosztása, flexibilitás, innovatív 

gondolkodást serkentő konstruktív interakció, 

 gondoskodó tevékenységek: figyelembe veszik a team társak igényeit, személyközi 

megértés, kapcsolatok építése, személyes konfrontáció, azzal, aki megszegi a 

csoportnormákat.  
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3.6. Team-folyamatok mérésének taxonómiája 

A fenti három leggyakoribb, viselkedés szintjén megragadható team-folyamat bemutatása 

után fontosnak tartjuk kiemelni a team-folyamatok átfogóbb és legelterjedtebb felosztását, 

miszerint a viselkedés szintjén megfigyelhető team-folyamatokat két csoportba sorolhatjuk 

(Salas, 1993, IN: Rousseau 2006, Baker és Salas, 1993;Marks és mtsai, 2001): 

- Feladatra fókuszáló team-folyamatok (taskwork): a működéshez, a feladat 

végrehajtásához, a feladat technikai aspektusaihoz kötött viselkedéses 

megnyilvánulások.  

- Team-munkára fókuszáló team-folyamatok (teamwork): a sikeres közös 

tevékenységhez szükséges interakciók, a feladat végrehajtásától, a környezettől 

viszonylag független viselkedés.  

A team-munkára és a feladatra fókuszáló team-folyamatok gyakran párhuzamosan jelennek a 

team-munka során, különösen akkor, ha a magas a team-munkában a tagok egymástól való 

függése (Marks és mtsai, 2001). Rousseau (2006) kiemeli, hogy a feladatra fókuszáló team-

folyamatok rendszerint specifikusak és kevésbé általánosíthatóak a különböző teamekre. 

Egyelőre nincs egyetértés a szakirodalomban arra vonatkozóan, hogy milyen változók 

tartoznak a különböző team-folyamatokba. Egyes tanulmányok nagyon specifikus, mások 

túlságosan átfogó kategóriákat, viselkedésjegyeket használnak (Rousseau, 2006). A következő 

két fejezetben bemutatom, hogy a szakirodalomban található átfogóbb kategóriarendszerek 

milyen kategóriákat, viselkedésjegyeket emelnek ki lényeges team-folyamatokként.  

A nemzetközi szakirodalomban található team-folyamat mérésére fókuszáló módszertanok, 

kutatások egy része elméleti szakirodalomra támaszkodva csoportosítja a team-folyamatokat, 

másik része gyakorlati alapokon foglalja össze a relevánsabb team-folyamatokat. A 

következőkben ezeket a kategóriarendszereket, illetve team-folyamat kategóriarendszereket, 

és ehhez tartozó viselkedésjegyeket ismertetem. 

3.6.1. Elméleti alapokra épülő kategóriarendszerek 

Az elméleti alapokra épülő team-folyamat kategóriarendszerek különböző szakirodalmak 

alapján rendszerezik a lényeges team-folyamatokat. Az alábbiakban röviden ismertetjük 

ezeket a kategóriarendszereket (9. táblázat).   
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9. táblázat: Elméleti alapokra épülő team-folyamat kategóriarendszerek 

MÓDSZER NEVE A MÓDSZERTAN CÉLJA KATEGÓRIÁI 

Bales interakciós 

folyamatelemzése 

(Bales,1950) 

Feltárni a csoport sikeressége 

mögöttes tényezőit  
- Társas emocionális funkciójú interakciók: (pozitív) szolidaritást mutat, 

feszültséget old, egyetért; (negatív) ellentmond, feszültséget mutat, 

szembenállást tanúsít. 

- Feladat funkciójú interakciók: javaslatot tesz, véleményt nyilvánít, irányt 

mutat, iránymutatást kér, véleményt kér, javaslatot kér. 

A team-folyamatok 

átfogó modellje 

(Dickinson és 

McIntyre, 1997) 

Összegezni a team teljesítményéhez 

vezető team-munka elemeit 
- Team orientáció 

- Vezetés 

- Kommunikáció 

- Team monitorozása 

- Team visszajelzés 

- Támogató magatartás 

- Koordináció 

A váratlan 

helyzetekhez való 

alkalmazkodó 

viselkedés (Waller, 

1999, Waller és mtsai, 

2004) 

Feltárni a nem rutin jellegű 

eseményhez való alkalmazkodást 

elősegítő team-folyamatokat a 

viselkedés szintjén 

- Információ begyűjtése 

- Feladatok felosztása 

- Feladatok priorizálása 

- Nem rutin esemény verbalizációja  

Team-folyamatok fázis 

alapú keretrendszere 

(Marks és mtsai, 2001) 

Kidolgozni a team-folyamatok 

különböző típusú fázisaira, 

epizódjaira épülő team-folyamat 

rendszert  

- Átmeneti folyamatok: (1) Küldetéselemzés, (2) Célspecifikáció, (3) Stratégia 

létrehozása, és tervezése. 

- Cselekvési folyamatok: (1) Folyamat monitorozása, (2) Rendszer 

monitorozása, (3) Team monitorozása és támogatása (4) Koordináció. 

- Interperszonális folyamatok: (1) Konfliktus menedzsment, (2) Motiváció és 

bizalomépítés (3) Érzelmek menedzselése. 

Team-folyamatok 

integratív 

keretrendszere 

(Rousseau, 2006) 

 

Összefoglalni az elmúlt évek team-

folyamataival foglalkozó kutatások, 

tanulmányok által bemutatott team-

folyamatokat 

- A teljesítmény szabályozására szolgáló team-folyamatok: (1) felkészülés a 

feladat végrehajtására: Team küldetés tervezése, Cél specifikáció, Tervezés 

(2) feladat-specifikus együttműködés: Koordináció, Kooperáció, 

Kommunikáció, (3) a feladat elvégzésének monitorozása: Teljesítmény és 

Rendszer monitorozása, (4) a team alkalmazkodása: Körültekintő,  

felelősségteljes viselkedés, Teamen belüli coaching, Együttműködő 

problémamegoldó viselkedés, Innováció 

- A team fenntartására szolgáló team-folyamatok: Pszichés támasz nyújtása, 

Konfliktusok menedzselése 



56 
 

Bales (1950) Interakciós Folyamatelemzése (Interaction Process Analysis, IPA) számos 

olyan viselkedéselemzés szerkezetéhez szolgáltatott alapot, amely segítségével 

megfigyelhetővé váltak a teamen belüli interakciók. Koncepciója szerint egy team sikere attól 

függ, hogy mennyire sikerül az előtte álló feladatot megoldani és mennyire sikerül a teammel 

való elégedettséget fenntartani. Az előbbi típusú interakciókat a feladatfunkciójú, míg az 

utóbbiakat a társas, emocionális funkciójú interakciók csoportjába sorolta. A csoportmunka 

megfigyelése során a tagok közötti interakciót ezen két funkció megfigyelésére kidolgozott 12 

kategóriarendszer valamelyikébe kell besorolni. (1. sz. Melléklet). A feladatfunkciójú 

interakciókra példaként szolgálhat egy probléma meghatározása, illetve javaslattétel feladatok 

elvégzésére, míg az utóbbi vonatkozhat olyan esetre, amikor más team tagokat kell 

befolyásolni, illetve velük kompromisszumot kötni.  

Bár a módszertan kezdetben kizárólag problémamegoldó kiscsoportok interakciós-

kommunikációs szerkezetét célozta meg felderíteni, az elemzési kategóriarendszert 

napjainkban fókuszcsoportban való team-folyamatok megfigyelésére és elemzésére is 

használják. Azonban elemzés időigényessége eléggé leszűkíti a módszertan alkalmazási 

kereteit. Fontos kiemelnünk, hogy a módszertan jelentősége a team érzelmi tónusának, a 

jellegzetes viselkedések, a vezetői stílusok beazonosításában rejlik.  

Dickinson és McIntyre (1997) a Team-folyamatok átfogó modelljében team-folyamatok 

dinamikus jellegét hangsúlyozza, úgy tekint a team-folyamatokra, mint egy tanulási ciklusra, 

amelyek alapvetően a dinamikus környezethez való alkalmazkodást szolgálják. A 

szakirodalom áttanulmányozása alapján 7 kritikus team-folyamatot emel ki: (1) a team 

orientáció, (2) vezetés, (3) kommunikáció, (4) team monitorozása, (5) team visszajelzés, (6) 

támogató magatartás, (7) koordináció (2. sz. Melléklet). Bár a felsorolt kategóriákra alaposan 

kidolgozott megfigyelési rendszert dolgozott ki, a felsorolt 7 kategória közül az első, a team 

orientáció, nem sorolható a team-folyamatok viselkedéses aspektusai közé.  

Waller (1999; Waller és mtsai, 2004) a különböző szintű terheléshez való alkalmazkodást 

elősegítő, a team viselkedésében megragadható team-folyamatok azonosítását tűzte ki célul. 

A szakirodalom alapján, a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodó viselkedés kulcsát a 

következő team-folyamatokban ragadta meg: a feladatok priorizálása, felosztása és a váratlan 

esemény verbalizációja (3. sz. Melléklet). Ezen alkalmazkodó viselkedések közül a 

leglényegesebb szerepet az információ begyűjtésének tulajdonították (Waller, 1999; Waller és 

mtsai, 2004). A feladatok felosztása és ezek priorizálása viszont csak a váratlan esemény 

felbukkanásakor bizonyult fontosnak (Waller, 1999). 

Marks és munkatársai (2001) az előzetes team-munkával kapcsolatos kutatások legnagyobb 

hiányosságaként azt emeli ki, hogy bár a vizsgálatok a team-munka során csupán egyetlen 

feladat végrehajtása alatt folynak, az elemzések eredményeit a megfigyelés teljes periódusára 

aggregálják és ezek alapján vonnak le általános következtetéseket. Ennek az elemzésnek a 

legnagyobb hátránya, hogy figyelmen kívül maradnak a team-munka időbeli jellemzői. Ennek 

a hiányosságnak a kiküszöbölésére, Marks és munkatársai (2001) kidolgozták a Team-

folyamatok fázis alapú keretrendszerét. Megközelítésük szerint a team-munka különböző 

epizódokból, fázisokból épül fel, amelyek  a team-munka cél-vezérelt tevékenységei köré 

szerveződött specifikus ciklusok. A fázisok azok az elkülönült team-munka periódusok, 
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amelyek a feladat végrehajtás közbeni fontos események, eseménysorozatok és amelyeknek 

különböző hossza van:  

- Átmenet: azok a periódusok, amelyekben a team kifejezetten az értékelésre, 

elemzésre, tervezésre koncentrál, annak érdekében, hogy meg tudják szervezni a 

feladat végrehajtást. Ilyenkor spontán elemzik, hogy teljesítményük elérte-e a 

szükséges követelményeket, miközben felkészülnek a következő cél elérésére. 

- Cselekvés: a feladat végrehajtás azon epizódja, amikor a team tagok kifejezetten a 

közös cél elérése érdekében tevékenykednek. 

Ezek a fázisok a team-munka során ciklikusan váltják egymást (6. ábra). A fázis hosszúságát 

a feladat jellege határozza meg. Olyan team-munkában, ahol dinamikusan változó feladatokat 

kell megoldani, az átmenet és a cselekvés fázisai meglehetősen rövidek és gyorsan váltják 

egymást. Ezzel szemben, ott ahol a feladat jellege hosszabb távú tevékenységet igényel, vagy 

a feladat jellege statikus, az átmenet epizód rövid, míg a cselekvés fázisa megnyúlhat.  

 

6. ábra: A különböző típusú fázisok váltakozása a team-munka során (Marks és mtsai, 2001) 

A fázisok elkülönítésének jelentősége abban rejlik, hogy a különböző típusú team-folyamatok 

fontossága az epizódok jellegének függvényében változhat. Marks és munkatársai (2001) a 

team-folyamatokat ezen epizódok függvényében csoportosította. Így megkülönböztetünk az 

átmenet és a cselekvés fázisában zajló team-folyamatokat, illetve ezeket a fázisokat átfedő 

interperszonális team-folyamatokat (7. Ábra). Mivel az átmenet fázisában a team leginkább a 

tervezésre, ellenőrzésre fókuszál, így az elemző, értékelő, stratégia kidolgozó, priorizáló 

tevékenységek kerülnek tevékenységük központjába. Ekkor tervezik meg, hogy mit fognak 

tenni a működésük későbbi szakaszaiban. A cselekvés fázisában történik meg a tényleges 

feladat-végrehajtás, a koordinált és céltudatos tevékenységen keresztül. Így a team-

folyamatok a különböző típusú monitorozásra és koordinálásra fókuszálnak. Amint sikerült 

elérni a kitűzött célokat, a team ismét visszatér a kezdeti szakaszba (az átmenet fázisába). 

Mindezek közben még szükség van arra is, hogy kezeljék, irányítsák a különböző 

interperszonális folyamatokat is, annak érdekében, hogy csökkentsék a konfliktusok 

kialakulását és maximalizálják a csoport hatékonyságát. Ezeket a jelenségeket az 

interperszonális team-folyamatok fedik le (Marks és mtsai, 2001). Az átmenet, cselekvés és 

interperszonális team-folyamatok kategóriáiba tartozó team-folyamatok, részletes 

meghatározásukkal együtt a 4. sz. Mellékletben találhatóak (7. ábra). 

A team-folyamatok fázis alapú rendszerének jelentősége abban van, hogy a team-

folyamatokat és a team-munkát globálisan közelíti meg és nem csak egy feladatvégzés alatti 

team-folyamatokra fókuszál. Egy későbbi metaanalitikus kutatás 150 tanulmányt összegzett, 
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amelyek a teljesítményt befolyásoló team-folyamatokat vizsgálták. A kutatási eredmények azt 

mutatják, hogy a fentiekben bemutatott team-folyamatok, illetve ezek keretrendszere valóban 

megállja a helyét a team teljesítmény befolyásolása szempontjából (Lepine és mtsai, 2008, 

IN: Forsyth, 2009). 

 

7. ábra: Team-folyamatok fázis alapú keretrendszerét (Marks és mtsai, 2001) 

A kisebb létszámú teamek együttműködését vizsgáló 1984-2005 között megjelent cikkeket 

tanulmányozva Rousseau (2006) egy integratív taxonómiát, keretrendszert alakított ki a team-

folyamatok leírására és csoportosítására. A Team-folyamatok integratív keretrendszerének 

alapgondolata, hogy a team-folyamatok két célt szolgálnak és ennek megfelelően két 

csoportba sorolhatóak (5. sz. Melléklet): 

- Teljesítmény szabályozására szolgáló team-folyamatok: (1) felkészülés a feladat 

végrehajtására: a lépések közös megtervezését célzó team jelenségek; (2) feladat-

specifikus együttműködés: az eltervezett lépések végrehajtására szolgáló team-

folyamatok; (3) a feladat elvégzésének monitorozása: a teljesítmény a rendszer 

követését célzó team-folyamatok; (4) a team alkalmazkodása: folyamatos előrehaladás 

és a feladat végrehajtása érdekében végrehajtott team-folyamatok. 

- Team fenntartására szolgáló team-folyamatok: célja a tagok jóllétének növelése, a 

közös team hatékonyságérzésének növelése (8. ábra).  

Rousseau (2006) keretrendszerének alapkoncepcióját képező kettős felosztás megfeleltethető 

a fejezet elején bemutatott feladatra fókuszáló és a team-folyamatokra fókuszáló team-

folyamatoknak.   
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8. ábra: Team-folyamatok integratív keretrendszere (Rousseau, 2006) 

A fentiekben bemutatott kategóriarendszerek többségének az a célja, hogy kontextustól 

függetlenül nyújtson egy keretet a team-folyamatok tanulmányozásához, méréséhez.    

3.6.2. Gyakorlati alapokra épülő kategóriarendszerek 

Az alábbiakban összefoglaltam a szakirodalomban található módszertani kutatásokat, amelyek 

a biztonságos és hatékony team működés jellemzőit fordították le konkrétan megfigyelhető 

viselkedésjegyekre. Mindannyian kidolgoztak egy olyan megalapozott és strukturált 

módszertant, amelynek célja a magas teljesítménnyel járó team-folyamatok beazonosítása, 

visszajelzési és fejlesztési szándékkal. Bár összességében nagyon kevés utalást találunk a 

team-folyamatok fejlesztésére vonatkozóan. 

A leggyakrabban vizsgált területet a különféle orvosi teamek (sebészek, altatóorvosok, 

újszülött mentőorvosok) és a pilóták, majd őket követik a folyamatirányító és a nukleáris 

iparban dolgozó operátor teamek.  

Az alábbi táblázatban (10. táblázat) összefoglaltam a különböző módszertanok céljait, 

alkalmazási terepeiket, illetve a feltárt team-folyamatokat csoportosító kategóriákat.  
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Módszer neve Alkalmazási terület Módszer kidolgozása Módszertan célja Kategóriái 

Kritikus team 

viselkedések (Oser és 

mtsai, 1989) 

haditengerészet 

taktikai team (Navy 

Tactical Team) 

instruktorokkal 

készített 

mélyinterjúk  

feltárni a sikeres teamek 

viselkedését; team-munka 

fejlesztése 

- Kommunikáció  

- Együttműködés 

- Team hangulat és morál 

- Javaslatok vagy kritikák adása  

- Javaslatok és kritikák elfogadása 

- Koordináció 

- Alkalmazkodás 

Team-munka 

viselkedés mátrixa 

(Risser és mtsai, 1999) 

orvosi teamek repülőgép 

pilótafülke 

személyzetét 

vizsgáló módszertan 

specifikálása 

lecsökkenti a sürgősségi 

teamek által elkövetett 

hibázásokat 

- Team struktúra és klíma fenntartása 

- Problémamegoldó stratégiák 

alkalmazása 

- Teammel való kommunikáció 

- Tervek végrehajtása és terhelés 

menedzsment 

- Team készségek fejlesztése 

Nem technikai 

készségek rendszere 

(NOTECH, Flin és 

mtsai, 1998) 

repülőgép pilóták szakirodalom, 

előzetesen 

kidolgozott 

módszertanok, 

workshopok 

pilóták nem technikai 

készségeinek felmérését 

célzó metodológia 

kidolgozása 

- Együttműködés 

- Vezetés 

- Helyzettudatosság 

- Döntéshozás 

Repülés biztonsági 

audit (LOSA, Klinect 

és mtsai, 2003) 

repülőgép pilóták számottevő előzetes 

szakértők általi 

megfigyelések, 

feljegyzések 

normál működés alatti 

teljesítmény mérésére 

szolgáló módszertan 

kidolgozása 

- Tervezés: Eligazítás, Tervek kijelentés, 

Készenlét tervezése 

- Végrehajtás: Monitorozás, Terhelés 

menedzsment, Éberség, Automatizálás 

kezelése, Gurulóút, kifutópálya kezelése 

- Ellenőrzés: Tervek ellenőrzése, Kérdezés 

- Össz-értékelés: Kommunikáció, Vezetés 

Sebészek nem 

technikai készségei 

(NOTSS, Yule és 

mtsai, 2006) 

sebészeti team interjú, attitűd 

felmérések, hibázás 

jelentések, 

szakirodalom elemzés, 

megfigyelés 

kidolgozni a sebészek nem 

technikai készségeinek 

strukturált megfigyelési, 

elemzési rendszerét 

- Kommunikáció 

- Feladat kezelés 

- Döntés 

- Vezetés 

- Helyzettudatosság 
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Módszer neve Alkalmazási terület Módszer kidolgozása Módszertan célja Kategóriái 

Sebészeti team-munka 

megfigyelés alapú 

értékelése (OTAS, 

Healey és mtsai, 

2004) 

sebészeti team team feladatok 

meghatározása, 
elméleti alapok 

specifikálása  

a team teljesítményt 

meghatározó team-munka 

viselkedés alapú 

megfigyelése 

- Kooperáció,  

- Vezetés 

- Koordináció 

- Helyzettudatosság 

Altató orvosok nem 

technikai készségei 

(ANTS, Fletcher és 

mtsai, 2003) 

altató orvosi team szakirodalom, 

hibázások, jelentések 

áttanulmányozása, 

interjúk, kognitív 

feladat elemzés, 

workshop   

a nem technikai készségek 

viselkedésben való 

megragadása 

- Team-munka 

- Feladatkezelés 

- Döntés  

- Helyzettudatosság 

Újszülött mentőorvos 

team (Thomas és 

mtsai, 2004) 

újszülött mentőorvos 

team 
fókuszcsoport, 

kérdőív, előzetes 

videoelemzések 

teljesítményhez 

hozzájáruló 

megfigyelhető, nem 

technikai viselkedések 

megfigyelése 

- Információ átadása,  

- Kérdezés, állítás,  

- Szándék megosztása,  

- Tanítás,  

- Terv elemzése,  

- Stresszmenedszment,  

- Helyzettudatosság,  

- Team-munka,  

- Vezetés 

Nukleáris veszélyt 

elhárító team szociális 

készségei (Crichton és 

Flin, 2004) 

nukleáris veszélyt 

elhárító team 

megfigyelések, interjú, 

interjú-szöveg 

elemzések 

a biztonságos és hatékony 

működést meghatározó nem 

technikai készségek 

meghatározása 

- Kommunikáció  

- Team-munka 

- Stressz kezelés 

- Döntés  

- Vezetés  

- Helyzettudatosság 

10. táblázat: Gyakorlati alapokra épülő team-folyamat kategóriarendszerek 
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3.6.2.1. A kategórarendszerek célja 

A módszertan kidolgozása mögött álló célok némileg eltérőek, de alapvetően mind a hatékony 

team-folyamatokat tárja fel, amelyek hosszútávon az eredményesség növelésén túl az emberi 

hibázások számának minimalizálását is szolgálják. Az összefoglalt tanulmányok közül kettő 

(Risser és mtsai, 1999; Klinect és mtsai, 2003) volt az, amely a team-folyamatokat nem 

közvetlenül az eredményesség növelése céljából, hanem a teamek által elkövetett emberi 

hibázások számának csökkentése érdekében azonosították.  

A kategórarendszerek java része kutatási és fejlesztési céllal jött létre. Oser és munkatársai 

(1989) által kidolgozott Kritikus team viselkedések a haditengerészet taktikai team (Navy 

tactical team) képzési programjában zajlott azzal a céllal, hogy megvizsgálja és feltárja a 

sikeres team-munkában rejlő elkülönült viselkedés jellemzőket (6. sz. Melléklet).  

Team-munka viselkedés mátrixa (Risser és mtsai, 1999) az orvosi team-munka vizsgálatára 

irányuló kutatás-fejlesztési projekt (MedTeams Project), mely azt a célt tűzte ki, hogy a team-

munka, kommunikáció és koordináció fejlesztésével lecsökkenti a sürgősségi teamek 

hibázásait (7. sz. Melléklet).  

Repülési biztonság audit (LOSA –Line Operation Safety Audit) (Klinect és mtsai, 2003, 

Intentional Civil Aviation Organization (ICAO): Több program is létezett már a repülésben a 

szakmai hibák feltárására, de hiányzott a rutin repülés alatti teljesítmény felmérésére szolgáló 

módszertan. Ennek a hiányosságnak a kiküszöbölésére jött létre együttműködési program, a 

LOSA, amelynek a célja, hogy a normál repülés különböző fázisai alatt megfigyeljék a 

hibázásokat, a biztonságot veszélyeztető eseményeket, valamint a hibázások megelőzését és 

kezelését elősegítő viselkedéseket (8. sz. Melléklet). 

Nem Technikai Készségek Rendszere (Non-Technical Skills – NOTECH) (Flin és mtsai, 

1998): A Légyügyi Hatóságok (Joint Aviation Authorities- JAA) elfogadtak egy összehangolt 

szabálycsomagot a légi közlekedésre, Európai Közös Légügyi Követelmények (European 

Joint Aviation Requirements - JAR) néven, amely előírja a légi forgalmi személyzet nem 

technikai készségeinek rendszeres felmérését és fejlesztését. Ennek a szabályozásnak a 

megvalósítására jött létre egy konzorcium, a NOTECH csoport, amelynek tagjai különböző 

légügyi hatóságok, szervezetek, egyetemek. A projekt célja a pilóták nem technikai 

készségeinek felmérését célzó hatékonyan alkalmazható metodológia kidolgozása (9. sz. 

Melléklet). 

Sebészeti Team-munka megfigyelés alapú értékelési módszer (OTAS - Observational 

Teamwork Assessment for Surgery) (Healey és mtsai, 2004) alapgondolata, hogy 

egészségügyi, orvosi teamek teljes körű megértése a team-munka több nézőpontból való 

tanulmányozását kívánja. Egy olyan módszertant dolgozott ki, amely lehetőséget ad a szerep-

specifikus feladatok szakmai és a team-munka „hogyan”-jának megfigyelésekre alapozott 

mélyebb elemzésére (11. sz. Melléklet). 

Az összefoglalt tanulmányok másik része a szakértői team-munka nem technikai 

készségeinek strukturált megfigyelését és elemzését tűzte ki célul: 

 Sebészek Nem Technikai Készségei (Non-Technical Skills for Surgeeons NOTSS) 

(Yule és mtsai, 2006) (10. sz. Melléklet);  
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 Altató Orvosok Nem Technikai Készségei (Anaesthetists Non-Technical Skills ANTS) 

(Fletcher és mtsai 2003) (12. sz. Melléklet);  

 Újszülött Mentőorvos Team (Thomas és mtsai, 2004) (13. sz. Melléklet);  

 Nukleáris Veszélyt Elhárító Team (Nuclear Emergency Response Team) (Crichton és 

Flin, 2004) (14. sz. Melléklet). 

A nem kívánatos események elemzése gyakran a technikai képességek, ismeretek mellett 

olyan nem technikai, kognitív és szociális készségekben rejlő hiányosságokat tár fel, mint a 

hibás kommunikáció, nem megfelelő együttműködés. A szakértői teamek tréningjei pedig 

nem célozzák meg expliciten ezek fejlesztését. Ennek oka abba rejlik, hogy nincs egy jól 

kidolgozott, strukturált megfigyelési, elemzési rendszer a nem technikai készségek 

megfigyelésére. A fentiekben felsorolt tanulmányok ezen hiányosság kiküszöbölésére jöttek 

létre. Céljuk beazonosítani a biztonságos és eredményes működéshez, teljesítéshez szükséges 

nem technikai képességeket, készségeket, illetve kidolgozni a készségek viselkedésben 

megfigyelhető jellemzőit. A nem technikai készségeket úgy határozzák meg, mint a 

biztonságos és eredményes, hatékony működéshez szükséges szociális, kognitív készségek, 

képességek rendszere. Azok a szakmai és technikai készségeket alátámasztó kognitív és 

szociális készségek, amelyekkel egy kompetens team tagnak rendelkeznie kell (Yule és mtsai, 

2006). 

3.6.2.2. A team-folyamatokat mérő kategóriák kidolgozásának módszerei 

A team-folyamatok, illetve ezek mérését rögzítő kategóriarendszer kidolgozása az előző 

fejezetben bemutatott tanulmányokkal ellentétben elsősorban nem a szakirodalom 

áttanulmányozására épül, hanem különböző gyakorlatias módszerekre, mint például a team 

tagjaival készített interjúk, fókuszcsoportok, előzetes megfigyelések, video elemzések, 

workshopok. Azonban bizonyos esetekben ezek a gyakorlatias módszertanok kiegészülnek 

balesetek, hibázások, incidensek elemzésével, vagy előzetesen kidolgozott modellek, 

elméletek áttanulmányozásával (9. ábra). 

 

9. ábra: A team-folyamatokat mérő kategóriarendszer kidolgozásának módszerei 
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A strukturált vagy félig-strukturált mélyinterjú a legelterjedtebb módszernek bizonyult a 

team-folyamat kategóriák kidolgozásában. Az interjúk többsége kritikus incidens technikára 

épült, az adott szakterületen dolgozó insruktorokkal (Oser és mtsai, 1989), vagy a vizsgálni 

kívánt team tagjaival, sebészekkel (Yule és mtsai, 2006), gyakorló orvos szakértőkkel 

(Fletcher és mtsai, 2003) vagy a veszélyt elhárító team tagokkal (Crichton és Flin, 2004). A 

kritikus incidens technikára alapozó mélyinterjú során az interjú alanyainak rendszerint két 

vagy három alkalommal fel kell idézni egy általuk kiválasztott eseményt. Először egy 

általános leírást kellett adniuk az eseményről, másodszorra a részletekre kérdeztek rá 

(események alakulása, konkrétan megtett viselkedések, lépések), az esemény harmadszorra 

történő elmesélésének a helyzet megoldásához szükséges nem technikai készségekre 

vonatkozó tacit tudás kinyerése volt a célja. Az így szóról-szóra leírt interjú szövegekből 

független kódolóknak a nem technikai készségeket kellett meghatározni és beazonosítani. A 

kódolás során rendszerint több (150 vagy esetleg annál is több) nem technikai készséget 

sikerült beazonosítani. A kritikus incidens technikára épülő interjú hasznos módszernek 

bizonyult a szakértők implicit tudásának megragadására, a kutatók értékes információt 

nyertek a szakértők kritikus eseményekkel kapcsolatos stratégiáiról, meta-kognicióiról, és a 

helyzet megoldásához szükséges egyéb kompetenciákról, erőforrásokról.  

Szintén szakértőkkel végzett workshopok lehetőséget adtak az interjúk segítségével 

beazonosított nagyszámú készség, képesség csoportosítására. A szakértők a felsorolt 

készségeket nagyobb kategóriákba (mindössze 6-8 kategóriacsoportba) csoportosították, és 

végül ezeket lebontották kiváló és gyenge teljesítményt jelző viselkedésjegyekre 

(viselkedésmarkerekre), a nem megfigyelhető elemeket pedig kiszűrték (Flin és mtsai, 1998; 

Yule és mtsai, 2006; Crichton és Flin, 2004; Fletcher és mtsai, 2003).   

A fókuszcsoport során a szakterületen dolgozó munkatársakkal (pl. ápolókkal, rezidensekkel, 

orvosokkal) végzett csoportos beszélgetések célja feltárni a team-munka jellegzetes 

megnyilvánulásait, a team-munkát szervezeti, munkaköri és a teamhez köthető befolyásoló 

tényezőket. A kérdőívek alkalmazásának a haszna a team-munka nehézségeinek a 

feltárásában nyújtott segítséget (Thomas és mtsai, 2004).  

A megfigyelések egy része előzetesen rögzített video elemzésekre (Thomas és mtsai, 2004), 

másik része viszont élesben zajló team-folyamatok megfigyelésére vonatkozik (Oser és mtsai, 

1989; Risser és mtsai, 1999; Klinect és mtsai, 2003; Thomas és mtsai, 2004; Crichton és Flin, 

2004). Továbbá, a megfigyelések egyik típusa arra szolgál, hogy az előzetesen kidolgozott 

készségeket lebontsák konkrétan megfigyelhető viselkedésjegyekre (Risser és mtsai, 1999; 

Yule és mtsai, 2006). A megfigyelések másik típusa során az adott szakterület képviselői és a 

kutatók együttesen elemzik az előzetesen kidolgozott team-folyamatokat, annak érdekében, 

hogy felmérjék, mely viselkedésjegyek megfigyelhetők az élesben zajló team-munka közben, 

vagy csoportosítsák az előzetesen kidolgozott nagyszámú kategóriarendszert (Oser és mtsai, 

1989; Thomas és mtsai, 2004; Klinect és mtsai, 2003; Yule és mtsai, 2006; Thomas és mtsai, 

2004). Ez tulajdonképpen a módszertan validitásának és reliabilitásának vizsgálatára szolgál, 

felmérik a kidolgozott módszertan alkalmazhatóságát, konkurens validitását, az értékelők 

közötti egyetértést a különböző kategóriák mentén, egy kategórián belül levő elemek közötti 

konzisztenciát (Fletcher és mtsai 2003).  
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Az éles helyzetben történő megfigyeléssel kapcsolatos legnagyobb aggályt az képezi, hogy a 

megfigyelt személyek milyen mértékben torzítják a viselkedésüket a megfigyelés alatt. Ennek 

kiküszöbölésére a megfigyelt team személyzete egy hivatalos nyilatkozatot kap, amelyben 

biztosították őket arról, hogy az elemzések kutatási célból történnek, és név nélkül kerülnek 

feldolgozásra (Klinect és mtsai, 2003). Az élesben történő megfigyelés másik fontos 

korlátjára hívja fel a figyelmet Healey és munkatársai (2004): a megfigyelők korlátolt 

kognitív kapacitása behatárolja, hogy egyszerre hány elemet képesek megfigyelni. Továbbá 

az előre kidolgozott strukturált megfigyelési rendszer a váratlan eseményekre való spontán 

viselkedés azonosítását gátolhatja. Erre az utóbbi korlátra megoldást kínál az, ha a viselkedést 

bár strukturált skálák mentén figyeljük meg, megfigyelési lapok csak félig strukturáltak, így 

van lehetőség a spontán felbukkanó viselkedés lejegyzésére is (Healey és mtsai, 2004).  

A balesetek, hibázások, incidensek elemzése két módon történik: az egyik a nem kívánatos 

eseményekről készített jelentések elemzésére vonatkozik (Fletcher és mtsai 2003; Yule és 

mtsai, 2006). Ezt abból a célból végezték, hogy beazonosítsák a biztonságos működéshez 

szükséges készségeket, team-folyamatokat. De mivel a jelentések, riportok nagyon általános 

információt tartalmaztak, így nem bizonyult túlságosan sikeresnek ez a módszer. A hibázások, 

tévesztések élesben történő megfigyelése viszont sikeresebbnek bizonyult a Repülés 

biztonsági audit (LOSA) esetében (Klinect és mtsai, 2003). A repülési szakértőkből és 

egyetemi kutatókból álló csoport több hónapon át tartó közösen végzett több száz 

megfigyelése során sikerült egy olyan átfogó képet kapni a repülés nem kívánatos 

eseményeiről, a team-munka erősségeiről, fejlesztendő pontjairól, amelyek biztos alapot 

nyújtottak a team-folyamatok kategória rendszerének kidolgozásához.   

A szakirodalomból, illetve előzetesen kidolgozott modellekből való építkezés is bevált 

módszernek bizonyul a fentiekben bemutatott team-folyamatokat csoportosító kategóriák 

kidolgozásánál.  Oser és munkatársai (1989) a Morgan és mtsai (1986) által kidolgozott Team 

fejlődés és érési folyamat modellre épít (Team Evolution and Maturation, TEAM), azonban az 

újonnan kidolgozott kategóriarendszerrel a TEAM módszertan tematikai és módszertani 

bővítését is megcélozza. Flin és munkatársai (1998) is első lépésként a szakirodalom 

áttanulmányozásával indították keretrendszerük kidolgozását. Az összesen négy fő készséget 

tartalmazó kategóriarendszer az előzetes szakirodalom, illetve alkalmazásban levő módszerek 

alapján beazonosított készségekre, viselkedésjegyekre, illetve ezek lebontását célzó 

workshopokra épül. Sebészeti team-munka megfigyelés alapú kategóriarendszere (Healey és 

mtsai, 2004) alapvetően az IPO modellre épül. A módszer kidolgozói azzal érvelnek, hogy a 

megfigyelés alapú elemzések ideális esetben egy jól megalapozott elméletre épülnek. A nagy 

érdeklődés ellenére a kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy nincsen a szakirodalomban egy 

egységesen elfogadott elméleti keret, amely alapot nyújthatna egy ilyen módszertan 

kidolgozásához. Így az IPO modellt specifikálták sebészeti teamek működésére, az így 

létrehozott elméleti modell valamint a Dickinson és McIntyre (1997) által felállított, a team-

folyamatok átfogó modelljének hét team-munka dimenziójára építve dolgozták ki a 

megfigyelési rendszerüket.      

A fentiekben bemutatott kategóriarendszerek mindegyikét mind magas kockázatú 

körülmények között működő teamekre dolgozták ki. Bár a területek között számos 

különbséget tudnánk felsorolni, a team-munka jellegét tekintve nagy a hasonlóság a 
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különböző területek között. Ez az elgondolás ihlette Risser és munkatársait (1991) arra, hogy 

kidolgozzák a Team-munka viselkedés mátrixát, amely a repülőgép pilótafülke személyzetét 

vizsgáló tanulmányok alapján beazonosított 5 team-folyamatra épít. Ezt az 5 dimenziót 

specifikálták orvosi kontextusra, két évnyi viselkedés elemzés, szisztematikus megfigyelés 

segítségével. A repülésben alkalmazott szempontok az újszülött mentőorvosi teamek 

vizsgálatának is az alapjait képezte (Thomas és mtsai, 2004). Thomas és munkatársai (2004) a 

LOSA rendszerből indultak ki, a repülésben használt team viselkedés kategóriákat adaptálták 

orvosi kontextusra fókuszcsoportos vizsgálatok, kérdőívek, újjáélesztést rögzítő videó 

elemzések segítségével. 

3.6.2.3. A módszertan közös jellemzői 

A fentiekben bemutatott kategóriarendszerek többsége hierarchikus felépítésű. A 

hierarchikusság abban nyilvánul meg, hogy minden rendszer néhány kritikus team-folyamatra 

épül, amelyek több elsődleges jellemzőre van lebontva, amihez számos viselkedésjellemző 

tartozik. Kivételt képez ez alól két kategóriarendszer, a Kritikus team viselkedések (Oser és 

mtsai, 1989) és a Nukleáris Veszélyt Elhárító Team Szociális Készségei (Crichton és Flin, 

2004). Az előbbi esetében a team-folyamatok nincsenek lebontva elsődleges jellemzőkre, 

hanem közvetlenül a viselkedés szintjén megfigyelhető jellemzőkkel vannak beazonosítva. Az 

utóbbi kategóriarendszernél pedig a kritikus team-folyamatok a nem technikai készségek 

szintjén vannak meghatározva, a készségek hierarchikus felosztása nélkül.   

A módszertanok bemutatásából kiderül, hogy minden kategóriarendszer adatvezérelten épül 

fel, alulról fölfelé építkezve (grounded type theory), a különféle módszerek segítségével 

összeállított nagyszámú team-folyamatot leíró nem technikai készséget csoportosítottak a 

terület szakértői vagy a módszertan kidolgozói.  

Közös alapelvük, hogy a team-folyamatokat leíró viselkedésjegyek expliciten megfigyelhetők 

legyenek a team feladat végrehajtása során, vagy a verbális, nonverbális kommunikációból 

lehessen követeztetni rá. A fenti módszerek másik fontos közös jellemzője, hogy a team-

folyamat elemzések nem globálisan vonatkoznak a team-munkára, hanem csak konkrétan a 

feladat végrehajtás (pl. műtéti beavatkozás, repülés időtartama, stb.) periódusára fókuszálnak. 

Mivel ezek az elemzési szempontok nem kifejezetten pszichológusok számára készültek, 

sokkal inkább az adott szakterületen dolgozó munkatársaknak (pl. instruktoroknak), külső 

kiképzett értékelőknek, a team-folyamat leírásban arra törekedtek, hogy kerüljék a 

pszichológiai szakzsargonokat, és a nyelvezet tükrözze az adott szakterület képviselői által 

használt nyelvezetet.   

3.6.2.4. A kategóriarendszerek által feltárt team-folyamatok  

A lenti táblázatban (11. táblázat) összefoglaltam, hogy a gyakorlati alapokra épülő 

kategóriarendszerek milyen team-folyamatokat emelnek ki. A kommunikáció bár nagy 

népszerűségnek örvend, a NOTECH (Nem technikai készségek rendszere) (Flin és mtsai, 

1998) és az ANTS (Altatóorvosok nem technikai készségei) (Fletcher és mtsai, 2003) 

módszerek nem azért nem emelik ki külön kategóriaként, mert nem tartják fontosnak, sokkal 

inkább annak köszönhető, hogy ez a team-folyamat átfedi az összes többit. Hiszen a team 



67 
 

tagok közötti kommunikáción keresztül tud megnyilvánulni az együttműködés, a koordináció, 

a team szintű helyzettudatosság és a terhelésmenedzsment is.  

A különböző kategóriarendszerek által felsorolt team-folyamatokat megpróbáltam 

egységesíteni, és a hasonló tartalmú kategóriákat egy team-folyamat alá csoportosítani. A 

besorolás során előfordul, hogy egy kategória két team-folyamatba is beletartozik, mivel az 

alája tartozó viselkedésjegyek, vagy alkategóriák két team-folyamatot is lefednek. A 

csoportosítás során a fenti szakirodalomban is bemutatott, a leggyakrabban vizsgált 

viselkedéslapú team-folyamatok, mint a kommunikáció, koordináció és együttműködés ezen 

kategóriarendszereknél is gyakran megjelennek. Ezeken felül a team-folyamat 

kategóriarendszerek a helyzettudatosságot, döntést, és a terhelésmenedzsmentet is kiemelik, 

bár az utóbbi kettő kisebb arányban van jelen. 
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11. táblázat: A gyakorlatra épülő kategóriarendszerek team-folyamatai 

 

Kritikus team 

viselkedések (Oser 

és mtsai, 1989)

Team-munka viselkedés 

mátrixa (Risser és 

mtsai, 1991)

Nem Technikai 

Készségek 

Rendszere 

(NOTECH, Flin és 

mtsai, 1998)

Repülés biztonsági 

audit (LOSA, 

Klinect és mtsai, 

2003)

Sebészek Nem 

Technikai 

Készségei 

(NOTSS, Yule és 

mtsai, 2006)

Sebészeti Team-

munka Megfigyelés 

Alapú értékelése 

(OTAS, Healey és 

mtsai, 2004)

Altató Orvosok Nem 

Technikai Készségei 

(ANTS, Fletcher és 

mtsai, 2003)

Újszülött Mentőorvos 

Team (Thomas és 

mtsai., 2004)

Nukleáris Veszélyt 

Elhárító Team 

Szociális Készségei 

(Crichton és Flin, 

2004)

Kommunikáció Kommunikáció 
Teammel való 

kommunikáció

Kérdezés

Össz-értékelés: 

Kommunikáció

Kommunikáció
Információ átadása, 

Kérdezés, állítás,
Kommunikáció 

Együttműködés

Együttműködés

Alkalmazkodás

Team hangulat és 

morál

Javaslatok és 

kritikák elfogadása

Team struktúra és klíma 

fenntartása
Együttműködés Team-munka Kooperáció Team-munka

Szándék megosztása

Team-munka 

összességében

Team-munka

Koordináció/

 Vezetés

Koordináció

Javaslatok vagy 

kritikák adása 

Team struktúra és klíma 

fenntartása,

Team készségek 

fejlesztése,

Problémamegoldó 

stratégiák alkalmazása,

Tervek végrehajtása és 

terhelés menedzsment

Vezetés

Eligazítás, 

Tervek kijelentése, 

Össz-értékelés: 

Vezetés

Team-munka

Feladat kezelés

Koordináció

Vezetés
Feladatkezelés

Vezetés összességében

Tanítás, 

Terv elemzése, 

Vezetés 

Döntés Döntéshozás Döntés Döntés Döntés 

Helyzettudatosság Helyzettudatosság

Éberség,

Készenlét tervezése

Tervek ellenőrzése,

Monitorozás 

Helyzettudatosság Helyzettudatosság Helyzettudatosság Helyzettudatosság, Helyzettudatosság

Stressz (terhelés) 

menedzsment 

Tervek végrehajtása és 

terhelés menedzsment
Vezetés

Terhelés 

menedzsment
Stresszmenedszment Stressz kezelés

Egyéb

Automatizálás 

kezelése, 

Gurulóút, 

kifutópálya kezelése

Problémamegoldó 

stratégiák alkalmazása,

Tervek végrehajtása és 

terhelés menedzsment
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4. Problémafelvetés és a kutatás célja 

A magas kockázatú szervezetekben tevékenykedő szakértői team tagoknak a hatékony 

működéshez össze kell hangolniuk az individuális szinten levő tudásukat, hiszen a komplex 

rendszer biztonságos működtetése alapvetően a teamek összehangolt munkáján múlik. Ez 

alapján elmondhatjuk, hogy a teamek sikeressége nem csak a team tagok tudásának, 

kompetenciáinak a függvénye, hanem azon team-folyamatoknak is, amelyek segítségével az 

egyéni tudást, tapasztalatot, képességeket, készségeket a közös cél szolgálatába állítják. A 

team valós, tényleges teljesítménye gyakran nem egyezik meg a team lehetséges 

produktivitásával, még akkor sem, ha a tagok egyéni szinten birtokolják a feladat 

megoldáshoz szükséges tudást, képességet, jártasságot és eszközöket. A folyamatbeli 

veszteségek legkritikusabb aspektusa a team-folyamatokban megnyilvánuló hiányosságok. A 

team-folyamatok kulcsfontosságú szerepe a team tudás összeérésének, integrálásának és a 

team hatékony teljesítményének szempontjából megkérdőjelezhetetlen. Kutatásomat az a 

kérdés motiválta, hogy egy szakértői team-munka során a különböző szakértőkből álló team 

tagok hogyan tudják tudásukat összehangolni a közös feladatmegoldás során. 

Kutatásom fókuszában a szakértői team tagok feladatmegoldása során megjelenő, a 

viselkedésben megnyilvánuló team-folyamatok állnak. A szakirodalom a viselkedésben 

megfigyelhető team-folyamatok közül a leggyakrabban a kommunikáció, a koordináció és az 

együttműködés vizsgálatát emeli ki. Ahogy a fenti szakirodalmi összefoglalóban is 

kifejtettem, a viselkedés szintjén megjelenő team-folyamatokat leginkább a tagok közötti 

kommunikáción keresztül lehet megragadni. Így kutatásom a team tagok kommunikatív 

viselkedésén keresztül megragadható team-folyamatokra összpontosít. A kommunikatív 

viselkedés a feladatmegoldás alatt, a team tagok között zajló kommunikációs 

megnyilvánulások, kommunikatív aktusok.  

Magas kockázatú körülmények között dolgozó szakértői teamek munkájában a 

munkafolyamatok magas leszabályozottsága ellenére bármikor előbukkanhatnak magas 

terhelésű helyzetek, amikor a leterhelt kognitív kapacitásoknak köszönhetően megnövekszik a 

hibázások elkövetésének az esélye. Egy ilyen helyzetben elkövetett hibázásnak súlyos emberi 

és/vagy anyagi következményei lehetnek. Így a teamek magas terheléshez való hatékony 

alkalmazkodásának vizsgálata fontos kutatási kérdést képez. Kutatásom másik 

megválaszolandó kérdése, hogy a teamek hogyan alkalmazkodnak team-folyamataikkal a 

terhelés különböző szintjeihez, különösen a magas terhelésű periódusokhoz. 

Kutatásomban erőművi környezetben dolgozó operátor teamek team-folyamatait vizsgálom, a 

teljesítménnyel és a terheléssel összefüggésben. A kutatás feltáró részében a szakirodalomra 

támaszkodva feltártam azokat a team-folyamatokat, amelyek a team tudás összehangolásához, 

fenntartásához járulhatnak hozzá, ezáltal magas teljesítménnyel társulhatnak. A kutatás 

második részében azt vizsgáltam meg, hogy: 

 a feltárt team-folyamatok hogyan változnak a team teljesítményének függvényében, 

azzal a céllal, hogy elkülönítsem jól és gyengén teljesítő teamek team-folyamatait; 

 a team-folyamatok, hogyan változnak a terhelés különböző szintjei alatt, a magas 

terhelés team-folyamatokra kifejtett hatására fókuszálva; 
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 a team-folyamatok hogyan változnak a terhelés és teljesítmény együttes hatásának 

függvényében, azzal a céllal, hogy a jól teljesítő teamek magas terheléshez való 

alkalmazkodását beazonosítsam. 

Kutatásom a team-folyamatokat három változó: (1) teljesítmény, (2) terhelés és (3) ezek 

együttes hatásának függvényében vizsgálja. A továbbiakban összefoglalom azt a specifikus 

szakirodalmat, amelyre hipotéziseimet építettem e hármas tagolódás mentén.  

4.1. Team-folyamatok és a teljesítmény kapcsolata 

A szakirodalmi összefoglalóban bemutattam, hogy a team-folyamatok fontos mediáló 

mechanizmusok a tagok erőforrásai (mint például az egyéni tudás, az egyéni mentális és 

szituáció modellek) és a team tevékenységének kimenete, a teljesítmény között. Az 

alábbiakban összefoglaljuk, mely team-folyamatok segíthetik a team tagokat tudásuk 

összehangolásában, ezáltal az eredményes feladat teljesítésben.  

A KOHERENS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 

A team tagok által közösen osztott feltételezések, ismeretek, tapasztalatok által létrejött 

reprezentációk képezik a team tudás alapját, és ezek teremtik meg a team tevékenységének 

koherenciáját.   

A koherencia elemzések alapja gyakran a tudatelméletek gyökeréhez vezethető vissza. A 

tudatelmélet azokra az ismereteinkre vonatkozik, amellyel másoknak (és magunknak is) 

reprezentációs jellegű, a valós, vagy egy lehetséges világot leképező mentális állapotokat, 

tehát vélekedéseket, tudást, szándékokat tulajdonítunk. Mivel a tudat közvetlenül nem 

tanulmányozható, ezek csupán a feltételezések szintjén ragadhatóak meg, ezért nevezik 

tudat”elmélet”-nek. Ez a tudatelmélet a társas világban való eligazításban van segítségünkre. 

Egy teamben a tagok által közösen osztott tudatelméletek képezik a team-munka közös 

bázisát („common ground”), amely a team tudását alapozza meg (Krifka, 2004). A 

kommunikáció egyik fontos funkciója az, hogy facilitálja a team tagok egymásról, a 

feladatról, a rendszerről kialakított megosztott feltételezéseinek a létrehozását és folyamatos 

frissítését. A kommunikáción keresztül közvetítődnek azok az információk, amelyek 

módosítják a team tagok tudatában levő ismereteket, tudásokat. Abban az esetben, ha a 

kommunikáció által közvetített információt a team tagok befogadják, ezek az információk 

beépülnek a közösen osztott tudatelméletbe.  

A koherens módon zajló információáramlás során elhangzott információk könnyebben 

beépülnek a közös tudásba, szemben az inkoherens, gyakran megszakadt gondolatokkal. A 

szemantikai kapcsolatot nélkülöző inkoherens információáramlás elemei viszont gyakran 

elvesznek, és az így közvetített gondolatok nem épülnek be a team közös tudásbázisába 

(Krifka, 2004).  

Grommes és Dietrich (2002) orvosok és pilóták kommunikációját hasonlította össze, különös 

tekintettel az információáramlás koherenciájára, azzal a céllal, hogy a pilóták 

kommunikációelemzésének tapasztalatait felhasználják az orvosok kommunikációját fejlesztő 

módszerek kidolgozásához. Pilótafülke hangrögzítőn (cockpit voice recorder) elhangzott 

párbeszédek szóról szóra leírt változatát és egy münsteri általános kórház, valamint berlini 

rákbeteg kórház (cancer hospital) az orvosi teamek munkáját rögzítő video- és hanganyagait 
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elemezték. A kutatók a koherens információáramlás jeleként azt emelik ki, hogy a 

társalgásban részt vevő felek összekapcsolják egymás kommunikációs megnyilvánulásait 

azzal, hogy fenntartják a beszélgetés témáját (quaestio-maintenance) vagy egy az előző 

gondolathoz kapcsolódó új gondolatokat fejeznek ki (quaestio-shift). Kutatásaik 

tapasztalataként a szerzők kihangsúlyozzák, hogy a gondolatok fenntartása és váltása a 

társalgásban részt vevő felek közötti közös tudást feltételez. Esettanulmány jelleggel 

ismertetett repülőgép baleset példáján keresztül mutatják be, hogy amennyiben a felek közötti 

kommunikáció nélkülözi a koherenciát, úgy a közös feladatmegoldás egyre több akadályba 

ütközik.  

A Birgen Air B757-es Puerto Plata és Berlin közötti járata, négy perccel a felszállást követően a tengerbe zuhant. 

A pilótákat félrevezette a meghibásodott kijelző készülékek állása a repülőgép sebességéről. A pilótafülke 

személyzete nem tudott egyezségre jutni a kialakult helyzet kezelésére, mialatt a repülőgép elkezdett zuhanni. A 

későbbi elemzések kimutatták, hogy a kapitány végül felismerte a problémát és kiadta az utasítást, hogy növeljék 

a sebességet („thrust levels” „hajtóerő szintek”). De a másodpilóta a helyzetről kialakult korábbi (már nem 

aktuális) információihoz ragaszkodva, a kiadott utasítással ellentétes akcióról informálta a kapitányt („retard” 

„visszatartás”).  

A kommunikáció részletes elemzése kiemelte, hogy a két személy párbeszéde jelentősen 

nélkülözte a kommunikációs megnyilvánulások közötti szemantikai kapcsolatokat, a 

koherenciát. Ezzel a két esettel szemben az orvosi teamek kommunikációjának elemzése azt 

bizonyítja, hogy azok a teamek, ahol a kommunikáció koherensebb, hatékonyabban tudnak 

együttműködni (Grommes és Dietrich, 2002, Grommes, 2007).  

Bár a fentiekben idézett kutatások rendszerint nem kapcsolják össze a közvetlenül az 

információáramlás, kommunikáció koherenciájára vonatkozó eredményeket a team 

teljesítményével, összességében mind azt állítják, hogy a koherens információáramlás a közös 

team tudás meglétére utal. A team tudásra vonatkozó szakirodalom (Cooke és mtsai, 2002) azt 

hangsúlyozza, hogy a team teljesítménye olyan mértékben maximalizálható, mint amennyire a 

team tagjai egy közösen megosztott team tudást tudnak kialakítani a helyzetre, feladatra és 

teamre vonatkozóan.  

AZ INFORMÁCIÓ BEGYŰJTÉSE ÉS MEGOSZTÁSA 

A feladatmegoldás során a kommunikatív megnyilvánulások, az információáramlás legfőbb 

célja az, hogy a tagok egységes és pontos közös képet alakítsanak ki a feladatról, annak 

részleteiről és a feladatmegoldás lépéseiről. A megfelelő informálási tevékenység hozzásegíti 

a tagokat ahhoz, hogy megosszák egymással a rendszer főbb jellemzőit, a folyamatban 

végbement változásokat, informálják egymást a team tagjainak tevékenységéről, ezáltal 

pontos és megfelelően megosztott team szintű mentális modellt és közös helyzettudatosságot 

tudjanak kialakítani és fenntartani. Waller és munkatársai (1999, 2004) a repülőgép 

pilótafülke személyzete és a nukleáris iparban dolgozó operátor teamek kommunikatív 

viselkedését tanulmányozva arra a következtetésre jutottak, hogy azok a teamek, ahol a tagok 

feladatmegoldás közben törekednek arra, hogy megosszák egymással a releváns 

információkat valószínűleg több hasznos információt fognak begyűjteni a környezetről, az 

aktuális feladat jellemzőiről, így nagyobb valószínűséggel alakítanak ki pontos és 

megfelelően megosztott team tudást. Mindennek köszönhetően hatékonyabbak a 

feladatmegoldásukban is. Ezzel szemben, azok a teamek, ahol a tagok nem törekednek arra, 
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hogy információt gyűjtsenek be és osszanak meg egymással azt kockáztatják, hogy nem 

lesznek képesek azonosítani és értelmezni a környezetben végbement változásokat, és ezzel 

összhangban cselekedni. A fentiek alapján azt feltételezhetjük, hogy a gyakori kérdések 

megfogalmazása és informálási tevékenység várhatóan eredményesebb feladatmegoldással 

társul.  

Azonban a kommunikáció intenzitásán, mennyiségi mutatóin túl az olyan jellemzők is 

fontosak, mint a kommunikáció stabilitása, időzítése és tartalma. A kutatások eredményei arra 

utalnak, hogy minél instabilabb a team tagjai közötti kommunikáció, annál kevésbé pontos és 

stabil a team tudás, ami végül a team teljesítményében érezteti kedvezőtlen hatását (Kiekel és 

mtsai, 2002; Kiekel és mtsai, 2001). A kutatási eredmények arra is rávilágítanak, hogy a jó 

teljesítményű teamek összességében nem kommunikálnak többet vagy kevesebbet, mint a 

gyenge eredményt nyújtó teamek, hanem ezek időzítésében van a lényeges különbség. A 

kommunikáció tartalmát és ezek idői jellemzőit tekintve ahhoz, hogy a kommunikációs 

megnyilvánulások facilitálják a feladatra vonatkozó team tudás létrehozását, és végül magát a 

team teljesítményét is, arra van szükség, hogy az információáramlás kiemelje és közvetítse a 

feladatmegoldás során a releváns információkat, amely főként a jelenben zajlanak. 

Amennyiben kivetítik ezeket a jövőre, megteremtik ezáltal a közös helyzettudatosságot. Ezt a 

feltételezést támasztja alá az az eredmény is miszerint a gyenge teljesítményt nyújtó teamek 

nem bizonyultak hatékonynak a helyzet felmérésében, a változások detektálásában és ezek 

kommunikációjában (Waller, 1999). Az informálás fókusza az aktuálisan zajló, jelen 

események releváns aspektusaira fókuszál, és ezeket vetíti előre a jövőre. Ha a team 

kommunikációjával csak a múlt fele orientálódik, azzal azt kockáztatja, hogy elmulaszthatja 

detektálni és közvetíteni, kommunikálni a jelenben zajló releváns eseményeket.  

Egymás informálása lehetőséget ad arra, hogy a team tagok megbeszéljék a különböző 

feladatok teljesítéséhez szükséges lépéseket, ezáltal egyezségre jutnak tevékenységük, 

munkájuk összehangolásában. Ezáltal megteremtik a lehetőséget a feladat végrehajtása 

közbeni közös gondolkodásnak is. Pilóták kommunikációjának elemzése során is arra az 

eredményre jutottak, hogy a hatékonyan teljesítő személyzet gyakrabban verbalizálja 

szándékaikat (Krifka és mtsai, 2004), gyakrabban informálja egymást (Krikfa, 2004). Az 

információ megosztás során a kutatók arra figyeltek fel, hogy a repülőgép személyzete a 

közös tevékenység során egyre gyakrabban használja a többes szám első személyt (T/1. 

személy: „mi” kifejezést), ami a tagok összeszokottságára, a közös perspektíva meglétére utal 

(Helmreich és Sexton, 2004).  

Orvosi teamek kommunikációjának elemzése is hasonló következtetésre jutott. Johannesen 

(2008) a műtő orvosi teamek kommunikációjának elemzése során kiemeli, hogy a team tagok 

gyakran informálják egymást saját vagy mások tevékenységéről, vagy szándékairól, annak 

érdekében, hogy fenntartsák a helyzetről kialakult közös képet, a közös helyzettudatosságot. 

A szerző a team tagok saját tevékenységéről, szándékairól való informálásnak két funkcióját 

emeli ki: egyik az informálás, tájékoztatni a tagokat, hogy az adott lépéseknek milyen hatásai 

lehetnek a tevékenységre, folyamatra. Másik a jóváhagyó vagy korrigáló funkció. Hiszen 

azzal, hogy a team tagok informálják egymást saját vagy mások tevékenységéről, 

megteremtik azt a lehetőséget, hogy jóváhagyják, vagy éppen kijavítsák, korrigálják egymás 

tevékenységét. 
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Ahhoz, hogy a team tagjai megszerezzék a feladat megoldásához szükséges információt, 

fontos, hogy megfelelő formába öntsék kérdéseiket. A vizsgálati eredmények és tanulmányok 

azt hangsúlyozzák, hogy a bizonytalanság csökkentésére a leghatékonyabb módszer a 

kérdezés, különösen a feladat teljesítés elején. Azonban a nyílt (nem teljes) formában 

megfogalmazott kérdések leterhelik a tagok kognitív erőforrásait, ami növeli az 

információáramlásban bekövetkezett hibázások arányát (Sexton, 2004). A nyílt végű, 

hosszabb, összefüggő választ igénylő kérdések feldolgozása több kognitív kapacitást vesz 

igénybe, szemben a zárt jellegű kérdésekkel. A zárt formájú kérdésekre adott válasz egyszerű, 

rövid, tömör, ezzel szemben a nyílt kérdések jellegükből adódóan arra késztetik a címzettet, 

hogy kognitív erőforrásait felhasználva, hosszabb, összefüggő válasszal egészítse ki a kérdés 

tartalmát.  

AZ ELHANGZOTT INFORMÁCIÓ MEGERŐSÍTÉSE 

Az elhangzott információk megerősítésére azért van szükség, mert az üzenet befogadásáról 

érkezett visszacsatolás arra utal, hogy az elhangzott információ beépült a közös tudásba 

(Krifka, 2004). A megerősítések adása különösen fontos a technikailag komplex 

környezetben, ahol az információ egy időben számtalan csatornából érkezhet, illetve 

számtalan kommunikációs zajjal kell számolni (Sacks, 1992, IN: Krifka, 2004). Ezek 

együttesen könnyen az információ elvesztéséhez vezethetnek, ami potenciálisan magas 

kockázatú környezetben súlyos következményhez vezethet. A megerősítés hiánya a pontosítás 

kényszerét váltja ki a beszélgetőpartnerből, ami könnyen ingerültséget, értetlenséget okoz, és 

a kommunikáció megszakadásának veszélyével fenyeget. A kutatási eredmények is 

alátámasztják a megerősítés fontosságát, miszerint a jól teljesítő teamekben gyakrabban adnak 

a team tagok visszacsatolást arról, hogy megértették az elhangzott üzenetet (Krifka és mtsai, 

2004, Krifka, 2004). A megerősítések hiánya könnyen azt eredményezheti, hogy az elhangzott 

információ nem épül be a közös tudásba. Ennek egyik jele lehet az, hogy a gyengén teljesítő 

pilóta teamek többször felhívják egymás figyelmét, emlékeztetik egymást olyan információra, 

ami már előzetesen elhangzott (Krifka és mtsai, 2004).  

A megerősítések meghatározó szerepe ellenére, az információ megismétlésének számos káros 

mellékhatása is lehet. Az információ megismétlése növelheti a redundanciát, külön megterheli 

a lingvisztikai és kognitív erőforrásokat (Krifka, 2004). Sexton és Helmreich (2000) azt emeli 

ki, hogy azok az egyének, akik kognitív erőforrásaikat arra használják, hogy elaboráltan, 

választékosan, részletesen fejezzék ki magukat, azt kockáztatják, hogy erőforrásaikat a 

helyzet értelmezésétől és feldolgozásától fosztják meg. Jól alkalmazható ebben a 

kontextusban a Grice mennyiségi maxima is (1975, IN: Reboul és Moeschler, 2000), amely 

szerint az információ közlője olyannyira informatív legyen, amennyire csak szükséges, vagyis 

ne okozzon interferenciát.  

A fentiekben összefoglalt szakirodalmi megállapítások alapján azt feltételezhetjük, hogy:  

1. Hipotézis: A jól teljesítő teamek hatékonyabbak az információáramlási, információ-

megosztási, információ-begyűjtési tevékenységükben a gyenge teamekhez képest. 

A TEVÉKENYSÉG KOORDINÁCIÓJA 

Ideális esetben a team tagjai a feladatmegoldás során céljaikat és tevékenységeiket 

összehangolják, így a hangsúly az egyéni elszigetelt tevékenységről áttevődik a közös 
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tevékenységre, a cselekvések összehangolására. Az egyéni cselekvések, tevékenységek 

integrálásáért és összehangolásáért a team-folyamatok közül elsősorban a koordináció tehető 

felelőssé.  

Számos kutatás alátámasztotta a koordináció team teljesítményre kifejtett konstruktív hatását. 

Oser és munkatársai (1989) a team teljesítményéhez legszorosabban köthető 

viselkedésjellemzők közül az információáramlás és a tevékenység hatékony koordinációját 

emeli ki. Kutatási eredményei számtalan korábbi vizsgálati eredménnyel van összhangban. 

Siskel és Flexman (1962, IN: Oser és mtsai, 1989), Nieva és mtsai (1978, IN: Oser és mtsai, 

1989) a team-munka megszervezését, az orientációt és a hatékony motivációt hangsúlyozza. 

A koordináció szerepe az egyéni tevékenységek összehangolásában és az aktuális eredmények 

team célokkal, idői, anyagi és egyéb erőforrásbeli keretekkel való folyamatos összevetésében 

nyilvánul meg.  

Az utasítások szükségszerűségével kapcsolatban ellentétes kutatási eredmények születtek. A 

koordinációra vonatkozó kommunikáció intenzitásában való növekedés negatív kapcsolatban 

van a teljesítménnyel (Diedrich és mtsai, 2005). Hasonló eredményekkel szolgál egy másik 

kutatás is, miszerint a gyengén teljesítő pilóta teamekben fordul elő gyakrabban a kapitány 

által adott utasítás (Krifka és mtsai, 2004). Úgy tűnik, hogy az explicit utasítások adásának 

ellentmondásos szerepére a feladatvégzés helyzeti tényezőinek (terhelésnek és/vagy a feladat 

sztenderdizáltságának a) figyelembe vétele ad magyarázatot, amire a következő két („A team-

folyamatok a terhelés függvényében” és „A team-folyamatok a teljesítmény és terhelés 

együttes hatásának függvényében”) fejezetben térek ki. 

Az összehangolt sikeres cselekvések megvalósításához fontos, hogy minden team tag azonos 

vízióval rendelkezzen az elvégzendő feladatokról, célokról. A team, céljairól, a követendő 

irányról való tájékoztatás biztosítja azt, hogy minden team tag előtt ugyanaz a követendő cél 

„lebegjen” úgy az elszigetelt egyéni, mint a közös tevékenység során. Amennyiben sikerül 

közös célt kitűzni, és erről a tagok hasonló vízióval rendelkeznek, a feladat végrehajtás 

fókuszálttá válik és az irreleváns egyéni tevékenységek leszűkülnek. A team tagok által 

közösen osztott célok mellett a társas lazsálás esélye is lecsökken (Rousseau, 2006). Azok a 

teamek, ahol elmulasztják a küldetés, a célok közös elemzését és kijelölését azt kockáztatják, 

hogy nem lesznek képesek figyelmüket, energiáikat egy azonos irányba összpontosítani 

(Marks és mtsai, 2001). A lépések közös eltervezése, a stratégiák közös kiválasztása biztosítja 

a team tevékenységének koherenciáját. Ez a folyamat a feladat végrehajtásának lépéseiről 

kialakított team mentális modell kialakulásának az alapja (Rousseau, 2006). Pilóta teamek 

viselkedését elemző két különböző megfigyelési rendszer (NOTECH, LOSA) eredményeinek 

összehasonlítása is alátámasztja, hogy a hatékonyan teljesítő teamek viselkedésében 

gyakrabban azonosítható a tevékenység megszervezésére, tervezésére utaló megnyilvánulások 

(Hausler és mtsai, 2004).  

Annak ellenére, hogy a team a tevékenység kezdeti szakaszaiban specifikálja a célt, kijelöli a 

követendő irányt, a feladat végrehajtás során szükség lehet ezek újradefiniálására, hiszen 

bármikor felbukkanhat egy nem várt esemény, probléma, amelynek megoldása új célok 

kitűzését teszi szükségessé (Marks és mtsai, 2001).  
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A team szintű célok kitűzése mellett az is fontos, hogy az elvégzendő tevékenységeket 

sorrendbe tegyék, meghatározzák az elsődeleges és másodlagos feladatokat. Az elsődleges és 

másodlagos feladatok meghatározása során a tagok összevetik az aktuális tevékenységeiket a 

kitűzött célokkal, az időkerettel, így tud megvalósulni a különböző szakterületek által 

elvégzendő feladatok időzítésének összehangolása. Az időre végrehajtott cselekvések pedig 

az erőfeszítésbeli veszteségek nélküli célmegvalósítást szolgálják (Rousseau, 2006). 

2 Hipotézis: A jól teljesítő teamek team-folyamataiban gyakrabban azonosíthatóak a 

tevékenység összehangolását, koordinációját elősegítő viselkedés jelei, a gyenge 

teljesítményű teamekhez képest. 

A FOLYAMAT, RENDSZER ÉS TEVÉKENYSÉG KÖVETÉSE 

A team szintű célok megvalósításának ellenőrzése a rendszer, a folyamat, a team tevékenység, 

és a feladat végrehajtás aktív követése nélkül nem tud megvalósulni (Oser, és mtsai, 1989; 

Dickinson és McIntyre, 1997; Marks és mtsai, 2001). A hatékonyan működő teamek 

folyamatosan követik és ellenőrzik, mit kell tenniük, hogy a kitűzött célokat elérjék. 

Amennyiben az aktuális teljesítmény eltér a kívánt szinttől, korrigáló reakciókat hajtanak 

végre. Minderre azért van szükség, hogy a team erőforrásait folyamatosan a környezeti 

követelményekhez igazítsa (Rousseau, 2006). A tevékenység követése és ellenőrzése 

biztosítja a koordináció egyik fontos eleméhez a visszajelzés adásához (Dickinson és 

McIntyre, 1997, Marks és mtsai, 2001), a tevékenység korrekciójához (Kontogiannis és 

Kossiaveou, 1999, Rousseau, 2006) szükséges háttérismereteket. Hiányos követés során a 

team tagok elmulasztják ellenőrizni és közvetíteni, kommunikálni a környezet aktuális 

állapotának jelzéseit, így nem lesznek képesek tevékenységüket szabályozni, módosítani a 

célok elérésének függvényében (például több vagy kevesebb erőforrást mozgósítani vagy a 

feladat végrehajtásának tempójában felgyorsulni vagy lelassulni). Egy dinamikusan változó 

környezetben a tevékenység és folyamatok követése és ellenőrzése elengedhetetlen nemcsak 

önmagában a koordináció, hanem a team sikeres működését befolyásoló egyéb folyamatok 

szempontjából is. A folyamatok és tevékenység követése a felelősségteljes együttműködés 

jeleként is hozzá tud járulni a hatékony teljesítményhez, hiszen a felelősségteljes 

együttműködés egyik fontos ismérve, amikor a team tagjai figyelembe veszik egymás 

munkáját, vagyis aktívan követik a team tevékenységét (Grote és Zala-Mező, 2004). A team 

tagjainak egyéni cselekvéseik végrehajtásakor folyamamtosan tekintettel kell lenni a team 

tevékenységére és a kitűzött team szintű célokra egyaránt (Weick és Roberts, 1993). A 

rendszer elemeinek, a team tevékenységének követésével és ezek megfelelő 

kommunikációjával tud megvalósulni és létrejönni a team hatékony teljesítményéhez 

szükséges közös helyzettudatosság (Marks és mtsai, 2001).  

Az elhangzott információk, a megtett lépések bizonyos időközönkénti összefoglalása, 

elősegítheti a helyzetről kialakított közös kép, a közös helyzettudatosság kialakítását és 

fenntartását, ami a helyzeti tervezés fontos elemeként a koordinációt is támogathatja 

(Crichton és Flin, 2004; Grote és Zala-Mező, 2004; Groete és mtsai, 2004 Kolbe, és mtsai, 

2008).  



76 
 

A team-munkához való aktív hozzájárulás, a felelősségteljes együttműködés akkor tud 

sikeresen megvalósulni, ha minden tag rendelkezik egy teljes képpel a körülötte zajló 

eseményekről (Rousseau, 2006). 

A FOLYAMATOK ELŐREVETÍTÉSE  

Egy dinamikusan változó környezetben a potenciális, hirtelen megjelenő problémákhoz, 

eseményekhez való gyors alkalmazkodás különösen fontos lehet a célok hatékony eléréséhez. 

A folyamatok előrevetítése a jelenben zajló cselekvések következményeinek kivetítése a 

jövőre, a lehetséges problémák előrevetítése, mely egy egészleges és időben előrelátó, a team 

szintű céloknak alárendelt viselkedést eredményez (Marks és mtsai, 2001; Rousseau, 2006). A 

jövőbeli események előrejelzését gyakran a felelősségteljes együttműködés mutatójaként 

értelmezik a kutatók (Grote és Zala-Mező, 2004; Groete és mtsai, 2004), amikor a team tagok 

saját tevékenységük megtervezésében és végrehajtásában tudatosan és folyamatosan 

tekintettel vannak arra, hogy saját cselekvésük milyen következményekkel jár a team 

tevékenységére és a team szintű célokra nézve. Weick és Roberts (1993) kihangsúlyozza, 

hogy a team tagjainak a hatékony együttműködés érdekében folyamatosan előre kell vetítetni 

cselekvéseik következményét, tekintettel kell lenni a teljes rendszer működésére. 

Az aktuális cselekvések, események következményeinek kivetítése, a helyzettudatosság 

harmadik szintjeként, a kivetítés elemeként is értelmezhető (lásd részletesebben „Team 

szituációs modell” fejezet), hiszen a környezet elemeinek jövőbe való kivetítése biztosítja 

annak tudatosítását, hogy a jelenben zajló események hogyan befolyásolják a környezet 

jövőbeli állapotát. A team sikerességét nagymértékben befolyásolja, hogy a tagok milyen 

mértékben képesek kialakítani a munkavégzésükhöz szükséges aktuális és pontos szituációs 

modellt (Endsley és Jones, 2001). Wright és Endlsey (2008) azt hangsúlyozza, hogy az orvosi 

teamek a páciens állapotához kapcsolódó dinamikus információkra vonatkozó közös 

helyzettudatosság nélkül nem lesznek képesek a páciens állapotát hatékonyan diagnosztizálni 

és kezelni. Gorman és munkatársai (2005) tanulmányukban kiemelik, hogy a közös 

helyzettudatosság a team tudás azon aspektusa, amely egy dinamikus környezetben a 

helyzetek hatékony kezelésének egyik legjelentősebb feltétele.  

A TEAM TAGOK TÁMOGATÁSA, A TEVÉKENYSÉG KORREKCIÓJA 

Oser és munkatársai (1989) kutatásuk során arra az eredményre jutottak, hogy a sikeresen 

teljesítő teamek gyakrabban dicsérték meg egymást eredményes munkavégzésük során, 

pozitív, bíztató állításokkal motiválták egymást, és nyitottabbak voltak a hibás cselekvések 

azonosítására. A hatékonyan teljesítő team tagok gyakrabban serkentették egymást a hibák 

megtalálására és korrekciójára, kifejezték hálájukat a hibák megtalálása és kijavítása esetén 

(Oser és mtsai, 1989). Ezt a megállapítást alátámasztja Siskel és Flexman (1962, IN: Oser és 

mtsai, 1989) eredményei is, miszerint a sikeresen teljesítő teamek viselkedése a hibák 

azonosítására, elismerésére és korrekciójára orientálódik. A viselkedés konstruktív 

megerősítése a hibákra való fókuszálás mellett a viselkedés pozitív megerősítését is magába 

foglalja, a team tagok közötti helyeslő és motiváló állításokat. A motiválási tevékenység, mint 

a tagok viselkedésének kijavítása, értékelő és támogató magatartása egyaránt értelmezhető a 

koordináció (Dickinson és McIntyre, 1997) vagy az együttműködés (Goeters és mtsai, 1998; 

Yule és mstai, 2006), a felelősségteljes együttműködés (Groete és Zala-Mezö, 2004) 
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részeként. A felelősségteljes együttműködés fontos ismérve, amikor a cselekvések, a 

személyközi viselkedések megfontoltsággal, körültekintéssel vannak átitatva, az interakciók 

figyelmességgel, tudatossággal, gondoskodással, támogatással jellemezhetőek (Weick és 

Roberts, 1993). 

A team tagok támogató jellegű viselkedésének másik fontos megnyilvánulása, amikor a team 

tagok segítséget kérnek és nyújtanak egymásnak. A segítségkérés szorosan kötött a tagok 

közötti bizalom jelenlétéhez. Amennyiben egy teamen belül megjelenik a bizalom, a team 

tagok nem félnek segítséget kérni egymástól, mivel nem tartanak attól, hogy segítségkérésük 

miatt inkompetensnek tűnnének a másik szemében (Tarnai, 2003). A segítségkérés 

megjelenéséhez szükséges a tagok között egy bizonyos szintű emocionális és kognitív 

bizalom jelenléte. A kognitív bizalom a másik fél kompetenciáiba vetett bizalmat jelenti, a 

hitet abban, hogy a címzett képes és tud segítséget nyújtani. Az emocionális szintű bizalom a 

tagok közötti érzelmi kötelék, mely azzal a hittel ruházza fel a tagokat, hogy nem csak tudnak, 

de akarnak is segítséget nyújtani.  A teamen belüli bizalom magas szintje mellett a team 

tagokat egy közösségi orientáció jellemez, melynek egyik legjellemzőbb megnyilvánulása a 

kölcsönös segítségnyújtás. A kölcsönös segítségnyújtás során a tagok nem csak adok-kapok 

alapon segítenek egymásnak, hanem az önzetlenül is hajlandóak támogatni egymást (Tarnai, 

2003). A tagok közötti magas függőség mellett egy teamben számolni kell azzal, hogy ha a 

team tagok nem hajlandóak segíteni egymáson, és ennek következtében az egyik tag kudarcot 

vall, az a teljes team kudarcát eredményezi (Rousseau, 2006). Bizalom jelenlétében a 

személyközi és érzelmi akadályokat könnyebben leküzdik a tagok, mivel a magas bizalmi 

szintű teamekben a motiváció közös, kölcsönös erőfeszítésre késztet, míg az alacsony bizalom 

esetében egyéni célok irányába visz, így az egyéni hozzájárulások lesznek jellemzőek (Dirks, 

1999). Ha van bizalom a tagok között, akkor több energiát fektetnek a közös tevékenységbe, 

hajlandóak egymásnak segítséget nyújtani, mivel úgy érzik, mindnyájan részt vesznek a közös 

munkában, így az egyéni erőfeszítések nem mennek veszendőbe. Bizalom jelenlétében a 

tagok hajlandóak előrevetíteni egymás információ és segítség iránti igényeit és viselkedésüket 

ehhez igazítani (Groete és mtsai, 2004; Kolbe és mtsai, 2009). A bizalom teamen belüli 

jelenléte a kérés nélküli informálások, segítségnyújtások magasabb arányát eredményezheti, 

ami egy energiatakarékos együttműködésre adhat lehetőséget.  

Egy teamen belül a bizalom alacsony szintje gyakran vezet konfliktushoz, bizalom hiánya 

téves ok-tulajdonítási folyamatot indít be. mivel a feladat elemei helyett, egymásra 

koncentrálnak, és a megemelkedett feszültségszint visszahat a hatékony kognitív működésre. 

A konfliktus a kognitív folyamatokra is kifejtheti káros hatását, korlátozva a tagok 

információ-feldolgozó képességét (Simonson és Peterson, 2000). A konfliktusok negatív 

hatásai mögött az áll, hogy serkenti az ellenséges, baljós indulatok, szándékok tulajdonítását a 

team tagok viselkedésének értelmezésekor. Ez később önbeteljesítő jóslatként is működhet, 

beváltva az ellenséges indulatokat, fokozva az eredeti konfliktust. Ha bíznak egymásban 

sokkal valószínűbb, hogy elfogadják a másik fél ellenvetéseit, ellenérveit, kevésbé valószínű, 

hogy a konfliktus mögött rejtett személyes támadást, ellenséges indítékot vélnének felfedezni. 

Bár az előző tanulmányok alapján oksági kapcsolatot nem lehet levonni, a bizalom hiánya 

gyakran a konfliktust személyes síkra tereli, ami a konfliktus káros hatásait erősíti fel. 



78 
 

A fentiekben bemutatott szakirodalom alapján úgy tűnik, hogy a team hatékony működése 

szempontjából fontos, hogy a team tagok bízzanak egymásban, minél több energiát 

fektessenek a közös tevékenységbe, vagyis felelősségteljesen működjenek együtt, 

egészlegesen és időben előrelátóan cselekedjenek. Az egészlegesség a team szintű céloknak 

alárendelt viselkedéssel jár, amikor a tagok tudatosan és folyamatosan követik, hogy saját 

cselekvésük milyen következményekkel jár a team tevékenységére, és a kitűzött célok 

elérésére nézve. Ennek eredményeképp képesek cselekvéseiket a környezet követelményeihez 

igazítani, ha szükséges, támogatják egymást, vagy éppen korrigálják egymás tevékenységét. 

Az egészleges és időben előrelátó viselkedés a felelősségteljes együttműködés mellett, a 

folyamatról és a helyzetről kialakított közös kép, a közös helyzettudatosság kialakítását is 

támogathatja. Az időben előrelátó gondolkodás és cselekvés a tevékenység 

következményeinek kivetítését, a lehetséges problémák előrevetítését és ezekre való 

felkészülést, a helyzeti tervezést teszi lehetővé, így a tevékenység koordinációját is segítheti. 

3. Hipotézis: A jól teljesítő teamek team-folyamataiban gyakrabban azonosíthatóak a 

felelősségteljes együttműködés, az egészleges és időben előrelátó viselkedés jelei, a 

gyenge teamekhez képest. 

4.2. Team-folyamatok a terhelés függvényében 

Amint azt az elméleti bevezetőben is részleteztem, a szakértői (beleértve az operátor) teamek 

tevékenységének jelentős része alacsony vagy moderált, mérsékelt szintű terhelés alatt zajlik. 

Míg alacsony terhelés alatt a tagoknak rendszerint a környezet, a folyamat, a rendszer jelzéseit 

kell követniük, monitorozniuk, addig moderált szintű terhelés alatt a különböző forrásból 

érkező információkat kell értelmezniük és az előre meghatározott szabályok alapján 

reagálniuk ezekre. A magas leszabályozottság ellenére, a tevékenység során bármikor 

felbukkanhat egy olyan magas terheléssel járó esemény, amikor a team tagoknak egy váratlan 

problémát kell megoldaniuk, időnyomás alatt. Várhatóan a magas terhelés alatt a team-

folyamatokban számos változás megy végbe. 

Az előzetes szakirodalomban található kutatások gyakran kiemelik, hogy a stressz, a magas 

terhelés hatására az információfeldolgozás megváltozik, a kognitív folyamatokban jelentős 

módosulás megy végbe (Mumaw, 1994; Driskell és mtsai, 2006; Kontogiannis és Kossiaveou, 

1999; Dietrich és mtsai, 2004). A szakirodalom számottevő része a stressz hatására 

végbement változásokat rendszerint laboratóriumi kutatások alapján foglalja össze (Driskell 

és mtsai, 1999). Továbbá a kutatások számottevő része a stressz egyéni hatását emelik ki, 

kevesebb figyelmet szentelve a team szintű változásoknak. Kutatásomban arra a kérdésre 

keresem a választ, hogy valósághű körülmények között, a team-folyamatok szintjén milyen 

változások mennek végbe, amikor a terhelés magas szintre emelkedik.  

A magas terhelés egyik legtöbbet emlegetett, kognitív folyamatokra kifejtett hatása, a 

figyelem beszűkülése. A magas terhelés, az arousal szint megemelkedését eredményezi, ami 

viszont a figyelem beszűküléséhez vezet. Ahogy a terhelés emelkedik, a figyelem fokozatosan 

beszűkül, így először a periférikus (kevésbé releváns) ingerek, információk, aztán fokozatosan 

a fontosabb, feladat-releváns elemek is figyelmen kívül maradnak (Driskell és mtsai, 1999). 

Magas terhelés alatt a behatárolt figyelmi kapacitásnak köszönhetően az információ 
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befogadására való fogékonyság is beszűkülhet (Dietrich és mtsai, 2004). Ahogy azt az 

elméleti részben is bemutattam, a tevékenység közbeni kommunikáció során az információ 

befogadása a széles információbefogadástól, a fókuszált, szelektív befogadáson át a teljesen 

megszűnt információbefogadásig terjedhet. A szakérői teameknek feladat végrehajtásuk során 

egy időben több irányból jövő információra kell figyelniük. Azonban magas stressz 

helyzetben, amikor a terhelés fokozódik, a figyelem fókuszálódik, így a tagok kevesebb 

csatornából érkező információt képesek feldolgozni (Dietrich és mtsai, 2004). Magas terhelés 

alatt, amikor az információbefogadás fókuszálódik, a team tagok rendszerint (ideális esetben) 

csak a kritikus, fontos kommunikációs csatornára és információra összpontosítanak (Fukuda 

és Sträter, 2004). Az ilyenkor működésbe lépett szűrők azt a célt szolgálják, hogy megvédjék 

a tagokat az információ túlterheléstől, azonban bizonyos helyzetekben azt is 

megakadályozzák, hogy a létfontosságú üzenet eljusson a befogadóhoz. Vészhelyzetben az is 

előfordulhat, hogy az információbefogadás nemcsak fókuszálódik, de szelektívvé válik, vagy 

teljes mértékben beszűkül, megakadályozva a környezettel való hatékony kommunikációt, 

interakciót.  

Driskell és munkatársai (1999) kutatásukban felhívják a figyelmet arra, hogy amennyiben a 

figyelem beszűkülése nem csak a fizikai, de a szociális ingerekre is érvényes, úgy magas 

terhelés alatt valószínű, hogy a közösségi orientációt egy beszűkült egyéni fókusz fogja 

felváltani. A közösségi orientáció, vagy team perspektíva a teamen belüli tagok és 

cselekvések kölcsönösségének a tudatosítását jelenti. Már Cohen (1980, IN: Driskell és mtsai, 

1999) is felveti azt a lehetőséget, hogy magas stressz alatt végbement figyelem beszűkülés a 

szociális jelenségekre is igaz lehet, mivel magas terhelés alatt az egyének hajlamosak lehetnek 

a szociális ingereket figyelmen kívül hagyni, csökken a mások iránti érzékenységük. Driskell 

és munkatársai (1999) kutatásukban megvizsgálták, hogy a figyelembeszűkülés jelensége 

megfigyelhető-e team szintjén, illetve ez a beszűkült orientáció milyen hatással van a team 

teljesítményére. Az eredmények alapján megállapították, hogy amikor a stressz szintje 

megemelkedik a tagok a feladatmegoldás során egy beszűkült, egyéni fókuszt alkalmaznak, 

vagyis a feladatot már nem a kölcsönös erőbefektetés, hanem az egyéni tevékenység felől 

közelítik meg. A létrejött egyéni fókusz bizonyos mértékig hatékony lehet, hiszen mivel az 

egyének figyelme önmaguk felé irányul, ez növelheti a személyek öntudatosságát, azonban a 

túlzott egyéni fókusz megakadályozhatja a külső információk, feladat-releváns ingerek 

feldolgozását. Továbbá, a team hatékony működéséhez szükség van arra, hogy a tagok 

közösen osztott perspektívával rendelkezzenek a célokról, a feladat elemeiről, az 

erőforrásokról, és a teljesítmény stratégiákról (Hackman, 1987). 

A közösségi orientáció beszűkülésének magyarázatára szolgálhat az a megállapítás, miszerint 

a stressz nagyobb követelményeket támaszt az egyén erőforrásaival szemben, hiszen egy új, 

váratlan, rendszerint zavaró ingerrel kell megküzdenie. Annak érdekében, hogy az egyén 

megküzdjön az információ túlterheléssel, figyelme beszűkül és csak néhány elemre 

összpontosít. Ahogyan a team tagok negligálják a szociális ingereket, információkat (pl. 

mások igényeit, a társak tevékenységét), egyre kevésbé lesznek szociálisan tudatában 

(socially cognizant) a tevékenységüknek, ami a közösségi orientáció beszűkülésével járhat 

(Driskell és mtsai, 1999). Ahogy a terhelés megemelkedik, és a figyelem csak a központi és 
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kiugró elemekre fog irányulni, úgy várhatóan a közösségi orientáció beszűkülésének a 

kommunikatív viselkedések szintjén is megnyilvánul a hatása.  

A magas terhelés a megemelkedett arousal szint és az információ túlterhelés miatt zavaró 

hatással lehet az információfeldolgozásra. A magas terhelés információfeldolgozásra kifejtett 

káros hatásai nemcsak a figyelem beszűkülésében, de a rövid távú memória csökkent 

kapacitásában is megragadhatóak. Azok a feladatok, amelyek információfeldolgozást 

igényelnek, rendszerint a rövid távú memória kapacitását is igénybe veszik. Magas terhelés 

alatt a leterhelt rövid távú memóriának köszönhetően jelentős mértékben akadályozódhatnak 

az információfeldolgozást igénylő feladatok, mint például a számtani műveleteket, deduktív 

következtetést, mentális téri manipulációt igénylő tevékenységek (Mumaw, 1994). A rövid 

távú memória kapacitásában beállt korlátozást hasonlóan a figyelem beszűküléshez, a kutatók 

egyrészt azzal magyarázzák, hogy magas terhelés alatt a kognitív erőforrások a magast 

terhelést kiváltó esemény felé irányulnak. Másrészt a rövid távú memória kapacitásának 

csökkenését azzal is magyarázhatjuk, hogy a magas terhelés alatt megemelkedett arousal szint 

a gyors (és egyszerű) információfeldolgozásnak kedvez. Az információfeldolgozás sebessége 

viszont gyakran a tárolás minőségi aspektusainak csökkenését eredményezi (az 

információfeldolgozás és tárolás kompromisszuma) (Mumaw, 1994). Összességében 

megállapíthatjuk, hogy magas terhelés alatt a kognitív kapacitások leterhelődnek, a rövid távú 

memória kapacitása korlátozódik, így akadályozódnak a munkamemóriát igénylő 

információfeldolgozási folyamatok.  

4. Hipotézis: Magas terhelés alatt az információbefogadás, információfeldolgozás és a 

közösségi orientáció beszűkülésének jelei a team-folyamatokban is megnyilvánulnak.  

Az elméletek egy része magas terhelés alatt megfigyelhető figyelembeszűkülést a 

megemelkedett arousal szint zavaró hatásával magyarázza. E megközelítés szerint magas 

stresszhelyzetben a kognitív kapacitások jelentős része a potenciális veszélyforrás felé 

irányul, minden erőforrás a feladat, környezet legkritikusabb elemére fókuszálódik, annak 

érdekében, hogy az egyén felkészüljön a stresszel való hatékony megküzdésre (Mumaw, 

1994). Így, bár a tagok kognitív kapacitásai magas terhelés alatt le vannak terhelve, a hirtelen 

felbukkanó szakmai probléma megoldása azon kommunikációs megnyilvánulások 

növekedését eredményezheti, amelyek a szakmai probléma kezeléséhez járulnak hozzá.  

5. Hipotézis: Magas terhelés alatt annak ellenére, hogy a kognitív erőforrások 

leterheltek, a szakmai probléma kezelését elősegítő team-folyamatok gyakorabban 

jelennek meg. 

4.3. A team-folyamatok a teljesítmény és a terhelés együttes hatásának 

függvényében 

A szakirodalomban abban van egyetértés, hogy a biztonságos és hatékony működés kulcsa a 

team-folyamatok adaptivitásában keresendő, csupán az a kérdés, hogy a hatékonyan teljesítő 

teamek team-folyamataikban milyen irányú változás megy végbe a különböző helyzeti 

jellemzők, mint a feladatfüggés, a terhelés, valamint a sztenderdizáltság szintjeinek 

függvényében.  
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Kutatásom ezen részében arra a kérdésre keresem a választ, hogy a hatékonyan teljesítő 

teamek hogyan alkalmazkodnak team-folyamataikkal a magas terhelésű helyzetekhez. Két 

kérdésre fókuszálok: mi történik a magas terhelést megelőzően, és a magas terhelés alatt. 

A kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy különböző típusú feladatok, különböző 

koordinációs mechanizmusokat igényelnek, sőt az is előfordulhat, hogy egy ugyanazon 

feladat a végrehajtás különböző fázisaiban eltérő típusú együttműködést és koordinációs 

mechanizmusokat követel meg (Espinosa és mtsai, 2002; Groete és Zala-Mezö, 2004; Groete 

és mtsai, 2004). A feladat megoldás során, ahogyan változik a feladatvégzés 

leszabályozottsága, a terhelés szintje, úgy a team-folyamatok szerepe is átalakulhat. A 

kutatások egy része azt vallja, hogy amikor a feladatterhelés megnő, váratlan események 

lépnek elő, a feladat összehangolására már nem elegendő az előre létrehozott szabályozás, 

intenzívebb és explicit koordinációra van szükség (Xiaou, 2001, IN: Manser és mtsai, 2008; 

Kolbe és mtsai, 2008, 2009; Schraagen, 2011). Ezzel szemben más kutatások azt 

hangsúlyozzák, hogy magas terhelés alatt a leterhelt erőforrásoknak köszönhetően az implicit 

koordinációs mechanizmusok segítik a tevékenység gazdaságos összehangolását (Manser és 

mtsai, 2008). Groete és munkatársai (2004; Groete és Zala-Mezö, 2004) részben 

ellentmondásos eredményeket kaptak. Repülőgép pilótafülke személyzetével végzett 

kutatásaik azt mutatták, hogy az explicit koordináció alacsony terhelésű és sztenderdizáltságú 

helyzetekben fordul elő gyakrabban, míg orvosi teamekkel végzett kutatásaik szerint a magas 

terhelés és alacsony sztenderdizáltság kedvez az explicit koordináció megjelenésének.   

A magas terhelést kiváltó helyzetet megelőzően kapott felkészítő információ jelentősen 

csökkenti az átélt feszültség intenzitását. Egy technikailag előrehaladott komplex 

környezetben - mint a pilóta fülke vagy az erőművi operátor szoba - meglehetősen magas az 

igény a potenciális veszélyek ismeretére (Antalovits és Izsó, 2003; Sexton és mtsai, 2004; 

Izsó és Antalovits, 2006). Erre jó lehetőséget biztosít a feladatvégzés elején adott tájékoztatás, 

utasítás, iránymutatás. A kutatások gyakran arról számolnak be, hogy azok a teamek, ahol a 

feladatteljesítés elején és végén gyakoriak az eligazítások, a csapattagok alacsonyabb 

igénybevételről számolnak be, szemben azokkal, akik nem használnak eligazítást (Krifka, 

2004; Krikfa és mtsai, 2004; Dietrich, 2004). A feladatteljesítés végén az eligazítás szerepe 

abban nyilvánul meg, hogy lehetőséget ad a feladat végrehajtás módjának elemzésére, 

potenciális tévesztések közös megbeszélésére, ami a jövőbeli stratégia fejlesztését 

eredményezi (Krifka, 2004). Az explicit formában megfogalmazott utasítások, feladat- és 

célkijelölések, nem csak a feladatteljesítés szempontjából fontosak, hanem a team építését, 

kereteit szabályozó formális lehetőség megteremtésének is fontos eszközei lehetnek.  

A hatékony teamek magas terheléshez való alkalmazkodásának egyik formája, amikor a tagok 

alacsony terhelés alatt előrevetítik az események következményeit, különös tekintettel a nem 

kívánatos események jövőbeli következményeire (Kontogiannis és Kossiaveou, 1999). A 

hatékony teamek készenléti tervet készítenek, előrevetítik a jövőben várható eseményeket, a 

tevékenységük következményeit, az esetleges hibákat, amikkel számolniuk kell feladat 

végrehajtás során. Ezt a tevékenységet a kutatók a műtő orvosi teamek kommunikáció 

elemzése során a helyzet állapotának közös felméréseként (Joint Assessment of the State of 

Management) címkézik (Johannesen, 2008). Az események következményeinek kivetítése a 

helyzettudatossághoz is hozzájárulhat, hiszen az aktuálisan zajló események értelmezése és 
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kivetítése a jövőre a helyzettudatosság harmadik szintjeként is értelmezhető, a projekcióként. 

Mindezen információk verbalizációja, megbeszélése a közös helyzettudatosságot is 

megalapozhatja. Az események előrevetítése a készenléti állapotra való felkészülés egyik 

fontos összetevője lehet. A hatékonyan teljesítő teamek még a probléma felbukkanása előtt 

megbeszélik, hogy hogyan kezeljék a potenciális problémákat. Egyes kutatók mentális 

szimulációnak nevezik azt a jelenséget, amikor a tagok kivetítik, hogy a tevékenység milyen 

potenciális hibázásokkal, veszélyekkel jár, és kidolgozzák ezek kezelésének tervét 

(Kontogiannis és Kossiaveou, 1999).  

A váratlan esemény felbukkanása a koordinációs elemekben végbement változást igényelhet: 

a helyzethez jobban illő célokat kell kitűzni, az előre leszögezett célokat adaptálni kell az új 

helyzet követelményeinek megfelelően, a feladat végrehajtás folyamatait át kell szervezni 

(Kontogiannis és Kossiaveou, 1999). A feladatok kiosztásához és fontossági sorrendbe 

tételéhez a tagoknak fel kell mérniük, hogy mennyi időre van szükségük egy adott feladat 

végrehajtásához, végig kell gondolniuk a feladatok elvégzéséhez szükséges lépéseket és ezek 

fontosságát. A feladatok priorizálása nem csak a feladatelvégzéshez szükséges időt 

csökkentheti (ami magas terhelés alatt vagy vészhelyzetekben érezteti jótékony hatását), 

hanem a tevékenység szükségtelen félbeszakítását is minimalizálhatja (Kontogiannis és 

Kossiaveou, 1999).  

Az egyik legfontosabb teendő magas terhelés alatt aktívan és figyelmesen követni a 

folyamatot. A team tevékenységének, a folyamatok követésének hiányosságai tévesztéseknek, 

kihagyásoknak adhat teret (pl. elmulasztják azonosítani a társak hibázásait, elmulasztanak 

végrehajtani egy másodlagos fontosságú tevékenységet, melynek idővel súlyosabb 

következménye lehet). A feladat végrehajtásának, a folyamat és a team tevékenységének 

követése lehetővé teszi a feladat végrehajtás ellenőrzését a potenciálisan elkövetett hibák 

időbeli azonosítását (Kontogiannis és Kossiaveou, 1999). Az alábbi baleset jól szemlélteti a 

magas terhelés alatti monitorozás fontos szerepét. 

A United Airlines 173-as járata 1973-as balesetét vizsgáló Nemzeti Közlekedés Biztonsági Felügyelet (National 

Transportation Safety Board, NTSB) megállapította, hogy a repülőgép szerencsétlenséget kiváltó ok a technikai 

problémák mellett a nem megfelelő team-munka. A repülőgép üzemanyaga kifogyott és a gép lezuhant, amíg a 

személyzet egy fogaskerék meghibásodásával volt elfoglalva. Míg a kapitány egyéni feladataival volt elfoglalva, 

az első tiszt elmulasztotta végrehajtani egyik legfontosabb feladatát: követni, monitorozni a kapitány munkáját, 

hasonlóan a flight engineer-hez, akinek szintén fontos feladata lett volna követni mindkét kollégája, a kapitány 

és az első tiszt munkáját (Driskell és mtsai, 1999). 

A magas terhelésű helyzetek hatására előfordul, hogy megemelkedik a kommunikáció 

szükségessége, hiszen a tagoknak ki kell alakítani az új helyzetről egy közös képet, 

koordinálni kell tevékenységüket. Mivel a tagok kognitív kapacitását leterheli a probléma 

megoldása, az intenzív explicit kommunikáció tovább fokozhatja a tagok mentális 

leterheltségét. Magas terhelés alatt egyre nehezebb megosztani az erőforrásokat az explicit 

kommunikáció és a probléma megoldás között. Az erőforrásokkal való energiatakarékos 

implicit kommunikációra való átváltás egy hatékony módja lehet a magas terheléssel való 

megküzdésnek (Serfaty és mtsai, 1993, IN: Kontogiannis és Kossiaveou, 1999). Az implicit 

kommunikáció egyik formája lehet, amikor a tagok előrevetítik egymás igényeit és kérés 

nélkül nyújtanak információt. Ez az energiatakarékos kommunikáció csak akkor tud 
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megvalósulni, ha a team tagok rendelkeznek egy közös képpel a feladatról (a feladatról 

kialakított team szintű mentális modellel) és létrehozták az aktuális helyzetről kialakított 

közös helyzettudatosságot (team szintű szituációs modell) (Kontogiannis és Kossiaveou, 

1999). A spontán információ nyújtása bizonyos szerzők szerint a felelősségteljes 

együttműködés jeleként is értelmezhető (Grote és Zala-Mezö, 2004). A gondoskodó, 

körültekintő együttműködés szerepe megnövekszik a váratlan feladatok, problémák 

megoldása alatt, hiszen ekkor segítheti a teamet az erőforrások takarékos felhasználásában, 

megóvva a tagokat a potenciális túlterheléstől (nem szükséges az információ explicit kérése) 

(Grote és Zala-Mezö, 2004; Druskat és Pescosolido, 2002).   

Az előző fejezetben összefoglaltam, hogy magas terhelés alatt a figyelmi képesség 

csökkenése, a szellemi beszűkülés leredukálja a környezet iránti fogékonyságot, gátolva a 

környezetből érkező információk befogadását (Mumaw, 1994; Driskell és mtsai, 1999; 

Dietrich és mtsai, 2004). Driskell és munkatársai (1999) felhívják a figyelmet, hogy magas 

terhelés alatt a tagok kölcsönös függősége intenzívebbé válik, ami szükségszerűvé teszi a 

team perspektíva jelenlétét. Azonban a magas terhelés, ahogy azt már az előző fejezetben is 

bemutattam a team perspektíva beszűküléséhez vezethet. Driskell és munkatársai (1999) 

kutatási eredményeik alapján kihangsúlyozzák, hogy a team teljesítménye olyan mértékben 

szenved csorbát, mint amilyen mértékben a team-munka elemeire való fogékonyság, vagyis a 

team perspektíva beszűkül stressz hatására. A vészhelyzetek rendszerint azt kívánják meg a 

teamtől, hogy számos feladatot hajtsanak végre párhuzamosan, ami a tevékenység 

szinkronizációját teszi szükségessé. A hatékony koordináció azt kívánja meg, hogy a 

koordinációt végrehajtó személy átlássa a team tagok tevékenységét (Kontogiannis és 

Kossiaveou, 1999).  

A fentiekben bemutatott szakirodalom kihangsúlyozza, hogy a teamnek team-folyamataikkal 

alkalmazkodnia kell a magas terhelésű helyzetekhez, hiszen a magas terhelés leterheli a tagok 

kognitív erőforrásait, hatással van az információbefogadási, információfeldolgozási 

kapacitásra. Amennyiben a team hatékonyan alkalmazkodik a magas terhelésű helyzetekhez 

korlátozni tudja a leterhelt kognitív kapacitások team-folyamatokra kifejtett káros hatásait. 

6. Hipotézis: A jól teljesítő teamek team-folyamataikat a környezet követelményeihez 

igazítják: hatékonyabban alkalmazkodnak a magas terheléshez, a gyenge teljesítményű 

teamekhez képest. 
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5. A kutatás terepe 

Kutatásom adatait egy magyarországi erőmű Szimulációs Központjában gyűjtöttem be, ahol a 

szakértői operátor teameknek egy előre meghatározott forgatókönyv alapján kellett 

együttműködni a kiválasztott szakmai probléma megoldásán.  

A Szimulációs Központ széles körben használatos az oktatásban, vizsgáztatásban, tréningek 

során, így kijelenthetjük, hogy rendelkezik azzal a fizikai és pszichológiai valósághűséggel, 

amelynek köszönhetően a valós interakciókra érvényes következtetéseket vonhatunk le.  

A Szimulációs Központban végzett gyakorlatok fő célja, hogy az operátor teamek 

megtanulhassák, begyakorolhassák azokat a műveleteket, amelyekkel az erőmű blokkjait 

indítani, leállítani, üzemeltetni lehet. A szimulátor fő előnye, hogy itt a valóságban 

esetlegesen bekövetkező rendellenességeket, üzemzavarokat, vészhelyzeteket le lehet 

„szimulálni”, így az ezek megoldásához szükséges helyes műveleteket, cselekvéseket is be 

lehet gyakoroltatni olyan szinten, hogy azokra vészhelyzetben is támaszkodni lehessen.  

A valóságban a blokkvezénylőben az operátor teamnek folyamatosan tartani kell a kapcsolatot 

a rendszerek és a berendezések helyszíni felügyeletéről, kezeléséről gondoskodó 

személyzettel is. A szimulátoron, a helyszínen levő személyzettel a kapcsolatot ugyanolyan 

kommunikációs eszközökön keresztül tartják, mint a valóságban (rendszerint telefonon), 

annyi különbséggel, hogy itt a helyszíni szereplőket az oktató, az instruktor helyettesíti. 

A szimulátor működtetéséért, az oktatási programokért az instruktorok felelősek. Emellett az 

instruktorok feladata a forgatókönyvek kialakítása, a gyakorlatok célszerű kiválasztása, a 

gyakorlat levezetésének koordinálása, a helyszínen levő személyzet helyettesítése, a gyakorlat 

kiértékelése és a visszajelzés adása.  

Az operátor teamek évente kétszer egy hetet töltenek szimulátoron, egy hathetes, úgynevezett 

alapozó, és egy szinten tartó képzés keretén belül. A kutatás adatainak rögzítésére 2007. 

február – június közötti időszakban, a szintentartó képzés keretében került sor. A kutatás 

módszertanát, bizonyos részeredményeit, megállapításait, tapasztalatait 2007 és 2011 között 

publikáltam (Juhász és Soós, 2007a; 2007b; 2007c; Soós, 2008; Soós és Juhász, 2010; Soós és 

mtsai, 2010; Juhász és mtsai, 2010; Juhász és Soós, 2011). 

Kutatási adataink terepen történő megfigyelésekből származnak. A terepen történő 

megfigyelések különösen akkor előnyösek, ha a viselkedés folyamatát olyan formában 

kívánjuk vizsgálni, ahogy az természetesen előfordul. Az időigényessége ellenére a 

szisztematikus megfigyelés azzal a fontos előnnyel bír, hogy képes megragadni a komplex, 

változékony és egyedi viselkedést (Szokolszky, 2004).  

A szimuláción történő megfigyelés előnye, hogy lehetőséget biztosít a környezeti feltételek 

kutatás céljának megfelelő manipulálására, esetünkben egy magas terhelésű periódus 

megjelenítésére, illetve ilyen körülmények közötti viselkedés elemzésére. Az előre 

kiválasztott szimulációs gyakorlat másik nagy előnye, hogy a különböző teamek viselkedése 

összehasonlíthatóvá válik, azáltal, hogy mindannyian ugyanazon feladat megoldásán 

dolgoznak. 
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5.1. Az operátor team bemutatása 

A szakértői operátor team a fő feladata az erőmű blokkjainak működtetése, irányítása. A 

blokkvezénylői személyzet mind egy-egy szakterület működtetéséért felelős és az alábbi 

tagokból áll (10. ábra): 

 Villamos művezető, aki az üzemeltetési és üzemzavar elhárítási feladatainak 

elvégzéséért felelős, a kiépítések villamos munkáinak irányítója.   

 Elektrikus, aki a blokk villamos munkáinak irányítója, a blokkvezénylő villamos 

berendezéseinek ellenőrzéséért felelős. Bár az Elektrikus a gyakorlatban rendszerint a 

helyszíneken dolgozik, de a kutatásban kiválasztott forgatókönyv megoldásában 

közvetlenül is részt vett.  

 Operátor1, aki a hatáskörébe tartozótechnológiai rendszerek különböző 

üzemállapotainak létrehozásáért, vezénylői felügyeletéért felelős. Üzemzavar 

elhárítási feladatokat végez, valamint az irányítása alátartozó személyzet munkáját 

követi és ellenőrzi. 

 Főgépész, aki a napi üzemvitelhez közvetlenül kapcsolódó technológiai próbák 

vezetéséért, a felderített rendellenesség, hibák hibanaplózásáért felelős. Munkája során 

ellenőrzi az irányítása alatt levő személyzet által vezetett üzemviteli naplókat, 

adatlapokat, ellenőrzési listákat. 

 Operátor2, aki az irányítása alát tartozórendszerek különböző üzemállapotainak 

létrehozásáért, vezénylői felügyeletéért felelős. Munkája során a hatáskörébe tartozó 

üzemeltetési és üzemzavar elhárítási feladatokat látja el és az irányítása alá tartozó 

személyzet munkáját követi, ellenőrzi. 

 és a Team vezető, aki egyrészről a blokk előírásszerű, biztonságos és gazdaságos 

üzemeltetésének irányításáért, a blokk paramétereinek ellenőrzéséért felelős. 

Másrészről a vezénylőben levő személyzet munkájáért, az operátor team 

összefogásáért, irányításáért felelős. Fizikailag az operátorok mögött foglal helyet.   

A fenti személyzetnek közvetlenül egymással és a különböző helyszíneken levő személyzettel 

kell folyamatosan a kapcsolatot tartania. A Team vezetőnek a team tagjain túl az ügyeletes 

mérnökkel kell kapcsolatban lennie, aki fizikailag más helyen tartózkodik, ezért leginkább 

telefonon kommunikálnak. A helyszínen levő személyzet magába foglalja a gépészeket és az 

irányítástechnikát.  

 

10. ábra: Operátor team felépítése 
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6. Kutatás menete 

6.1. A forgatókönyv kiválasztása 

A vizsgálatban szereplő operátor teameknek egy előre kiválasztott forgatókönyv megoldásán 

kellett együttműködnie. A szimulációs gyakorlat, a forgatókönyv kiválasztásában az 

instruktorok segítettek. A gyakorlat kiválasztásának szempontjai a következőek voltak: 

 a szimulációs gyakorlat involválja minden terület szakértőit, operátorait; 

 és tartalmazzon kiemelkedően magas terhelésű periódusokat is, amelyet egy hirtelen 

felbukkanó problémával, vagy nem várt eseménnyel idéznek elő.  

A kiválasztott forgatókönyv rövid leírása:  

Éves ütemterv szerint éles átkapcsolási próbát kell végezni. A próbát követően indokolatlan védelmi működés 

következik be, kiesik egy adott kettes berendezés. A gépkiesést a nyomásszabályzás hibája követi, leesik a 2/4-es 

hajtás. Az operátor team tagjainak feladata az így kialakult állapot kezelése. 

6.2. Terhelés meghatározása 

A gyakorlat megoldása során a magas terhelést több tényező együttes hatása váltotta ki. A 

terhelő tényezők kiválasztása a BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék vizsgálati 

eredményeire támaszkodik, amelyben összesen 360 fő vett részt. Ez magába foglalta a szűken 

értelmezett blokkvezénylői személyzetet, és a tágabb értelemben vett üzemvitelért-

karbantartásért felelős személyzetet is. A feltért leggyakoribb terhelő tényezők a munkaköri 

komplexitás és a döntéskényszer volt. Intenzív terhelést okoz a team tagjainak az időkényszer, 

az állandó készenlét, a bizonytalanság, a hirtelen esemény felbukkanása, az ismeret 

szintentartása. Terhelést jelentenek továbbá a munkarendből, műszakozásból fakadó 

terhelések, szervezeti működésből származó terhelés, a túlszabályozott munkafolyamat 

(Antalovits és Juhász, 2007). A kutatásomban használt forgatókönyvben a bizonytalanság, a 

váratlan esemény felbukkanása és az időnyomás, mint terhelő tényezők szerepeltek.  

A gyakorlat kiválasztását követően az instruktoroknak a forgatókönyvet szakaszokra kellett 

bontaniuk, és ezeket a szakaszokat értékelniük kellett a feladatterhelés intenzitása 

szempontjából egy 3 fokú Likert skálán (1- alacsony, 2- mérsékelt, 3- magas). A négy 

instruktornak külön-külön kellett a forgatókönyv szakaszait értékelnie, majd az egyéni 

értékelések után egyezségre kellett jutniuk. Az így kialakult szakaszokat összegzi az alábbi 

táblázat (12. táblázat). 

A forgatókönyv 
szakaszai 

Terhelés szintje Gyakorlat leírása 

1 szakasz  Mérsékelt  Átkapcsolási próba végrehajtása 

2 szakasz Magas Indokolatlan működés, kettes 
berendezés kiesése 

3 szakasz Mérsékelt 2/4 hajtás leesése, helyzet 
stabilizálása 

12. táblázat: A forgatókönyv terhelés szintjei az instruktorok értékelése alapján 

A gyakorlatok lefolyását követően az instruktoroknak értékelnie kellett a team tagok egyéni 

és team teljesítményét egyaránt. 
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6.3. A teljesítmény értékelése 

Minden lezajlott gyakorlatot követően az instruktoroknak értékelni kellett a gyakorlat 

végrehajtásának módját, a teljesítményt egyéni és team szinten egyaránt. 

Egyéni teljesítmény értékelése 

Az egyéni teljesítmény értékelése egy értékelési lap kitöltése alapján zajlott (15. sz. 

Melléklet). Az értékelési lap tartalmazta a forgatókönyv sikeres végrehajtásához szükséges 

szerep-specifikus feladatokat, ezek mentén kellett értékelni az instruktoroknak, hogy az adott 

feladatot a személy végrehajtotta-e, illetve a végrehajtás módját 3 fokú Likert skálán (1- 

gyenge, 2- átlagos, 3- jó) kellett megítélnie.     

Team teljesítmény értékelése 

A team teljesítmény megítélése az instruktorok összbenyomásán alapult. Az összbenyomás 

során az instruktoroknak a feladat végrehajtás olyan minőségi aspektusait kellett figyelembe 

venniük, mint a végrehajtott feladatok időisége (időben hajtották-e végre a feladatot), az 

elkövetett hibák száma, az előírt szabályok betartása. Ezen jellemzők alapján, az instruktornak 

egy össz-értékelést kellett adniuk a team teljesítményéről egy 3 fokú Likert skálán (1- gyenge, 

2- átlagos, 3- jó). Az értékelt 16 teamből 4 a gyengén, 4 a jól és 8 az átlagosan teljesítő 

teamek kategóriájába került. Kutatási kérdéseim leginkább a jó és a gyenge teljesítményű 

teamekre fókuszálnak, így az eredmények bemutatásánál és értelmezésénél leginkább erre a 

két kategóriára összpontosítok, bár a statisztikai elemzésekbe az átlagosan teljesítő teameket 

is bevontam.        

6.4. Audio-vizuális adatok elemzésének módszertani háttere  

A kiválasztott és fentiekben bemutatott gyakorlatot 17 operátor teamnél videóra rögzítettük, 

de mivel egy teamnél hibás volt a hangrögzítés így 16 team (összesen 96 team tag) 

videofelvételeit tudtuk felhasználni. A videofelvételek átlagosan 35 percesek voltak.  

A vizsgálatba bevont blokkvezénylői személyzet tudatában volt annak, hogy viselkedésük 

kutatási célból rögzítve, illetve később elemezve lesz. Az operátor team tagjainak a kutatás 

céljairól való felvilágosítása azt a veszélyt rejtette magában, hogy a vizsgálati személyek 

szándékosan módosítják viselkedésüket a társadalmi kívánatosságnak megfelelően. Fontos 

kiemelnünk, hogy a természetes környezetben való viselkedés (a feladat megoldása) 

rendszerint a kutatás alanyait oly mértékben lefoglalja, hogy kevés figyelem jut arra, hogy 

hosszútávon szándékosan irányítsák viselkedésüket. A viselkedés szándékos befolyásolásának 

kikerülése érdekében az operátor teamekkel közöltük, hogy a szintentartó képzésük során 

(amely rendszerint egy hetet vesz igénybe) egy forgatókönyv végrehajtása videofelvételre lesz 

rögzítve, de nem tudták pontosan melyik gyakorlat, forgatókönyv lesz az.  

A gyakorlatok menetének videofelvételre való rögzítése számos módszertani előnnyel jár. 

Általában a viselkedés, különösen a szociális interakciók annyira komplexek és pillanatról 

pillanatra változóak, hogy a közvetlen megfigyelés (akárcsak az interjúk, kérdőívek) csak 

pontatlan adatrögzítést tesz lehetővé. A terepen történő megfigyelés rendszerint szelektív 

módon történik, hiszen a megfigyelő nem képes percről percre követni és elemezni ezt a bő 

információmennyiséget. Az interakcióban részt vevő szereplők folyamatosan 
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kommunikálnak, egyszerre adók és vevők, így figyelmük folyamatosan megosztott és 

szelektív, ezért önbeszámolókkal szerzett információk sem garantálják a tényleges viselkedés 

valósághű tükrözését. A videofelvétellel viszont percről percre rögzíthetővé válik a 

viselkedés, ennek kontextusba ágyazott részletei, és mindezek felett az audio-vizuális adatok 

visszapörgethetők, újra és újra kódolhatók, elemezhetők (Erickson 2006; Szokolszky, 2004).   

A videofelvételek vizuális lefedettsége viszont kritikus az adatrögzítés szempontjából, hiszen, 

ami rögzítésre kerül az a kamerához kötött látvány. Mivel a videokamerák rögzítettek voltak, 

csak két szemszögből való rögzítést tettek lehetővé. Egyetlen kameraállás tette lehetővé mind 

a hat operátor team-tag teljes körű videofelvételét, ez a vizuális lefedettség viszont túl széles 

és túl tág látószögű volt ahhoz, hogy lehetővé tegye a team tagok finomabb non-verbális 

jeleinek elemzését.  

A videofelvételeken elhangzott párbeszédet szóról szóra leírtuk. A tagok között elhangzott 

kommunikáció gyakran tartalmazott töredezett, befejezetlen szavakat, gondolatokat és 

nehezen érthető mondatokat. A szóról szóra történő valósághű leírás célszerűbbnek tűnt az 

átírással szemben, hiszen az operátor team tagjai közötti interakció egy szakmai társalgás, tele 

specifikus szakterminológiával, így a beszéd során elhangzott kommunikáció teljes szöveggé, 

olvashatóbbá formálása nem volt lehetséges. Továbbá az átírást végző munkatárs gyakran már 

az átírás pillanatában értelmezi az elhangzottakat, ami már értelmezést jelent, amit ebben a 

szakaszban igyekeztük elkerülni.  

A szóról szóra történő leírás (transcribe) során rögzítésre került a kommunikáció szereplője, 

és az elhangzott üzenet tartalma is. Az elhangzott kommunikáció idői kódjai 

(perc/másodperc) csak időközönként kerültek rögzítésre, tájékoztató jelleggel. A leírás során 

egy bekezdést egy adott társalgási egység képezett (egy szereplő általi megszólalás, amely 

esetenként több mondatot is tartalmazott), így sorváltásra beszélőváltáskor vagy hosszabb 

szünet után került sor. 

A videofelvételek gyenge hangminősége, valamint több párhuzamosan történő párbeszéd, 

párokban történő háttérbeszélgetések, vezérlőpult berendezéseinek sípoló jelzései miatt, a 

leírás tartalmaz néhány hiányosságot, ahol, vagy az üzenet tartalmainak bizonyos részletei 

hiányoznak, vagy a kommunikáció szereplője beazonosíthatatlan. Egy 35 perces 

videofelvételen levő párbeszédek szóról szóra történő leírása átlagosan öt-hat órát vett 

igénybe, amelyet mindig pontosítás (a részletek, nem egyértelműen hallható részek tisztázása) 

követett, ami újabb 2-3 órás időintervallumot igényelt. A leírásban, illetve a leírás 

pontosításában a Transana 2.42. verzója nyújtott segítséget, amely videó és hanganyagok 

leírására, elemzésére szolgáló program.  

A kutatás adatainak két fontos forrása volt: 

a) a videofelvételek  

b) a team tagjai között elhangzott szóról szóra leírt kommunikáció. 
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7. Team-folyamatok elemzésének módszertana  

Elemzéseim célja feltárni, mely team-folyamatok segítik a teamet abban, hogy kialakítsák és 

fenntartsák a team tudást, ami által jó teljesítményt érnek el. A team tudás egyaránt 

vonatkozhat az aktuális helyzetre (team szintű mentális modellre), a feladatra és a teamre 

(team szintű mentális modellre). A team-folyamatok tanulmányozása során a kutatás 

módszertani fókusza egyrészt a team folyamatok „hogyan”-jára, folyamatára, másrészt a 

team-folyamatok tartalmára, a „mit”-re vonatkozott. A lenti 13. táblázat összefoglalja a 

kutatás módszertani fókuszát és az elemzés szintjeit.  

Kutatás módszertani 

fókusza 

TEAM-FOLYAMATOK 

"HOGYAN" (folyamat) "MIT"(tartalom) 

Elemzés szintje 
KOMMUNIKÁCIÓ 

KOHERENCIÁJA  

MONDAT SZINTŰ 

ELEMZÉSEK 

ESEMÉNY SZINTŰ 

ELEMZÉSEK 

Elemzés forrása Leírt kommunikáció Leírt kommunikáció 
Leírt kommunikáció 

és video elemzés 

Elemzés alapegysége 
Kommunikációs 

megnyilvánulások  
Mondat 

Kommunikációs 

megnyilvánulások 

13. táblázat: A kutatás fókusza és az elemzések szintjei 

A team-folyamatok „hogyan”-jára vonatkozott elemzések, arra fókuszálnak, hogy a 

feladatmegoldás alatt az operátor team tagok között zajló interakciók, kommunikáció során 

elhangzott információáramlás milyen mértékben koherens, az információáramlás elemei 

között milyen mértékben figyelhető meg szemantikai folytonosság. 

A team-folyamat elemzések másik fókusza, a team-folyamatok tartalmi („mit”) elemzései két 

szintre tagolódtak:  

 Mondat szintű elemzések: az operátor team tagjai között zajló párbeszéd alapján leírt 

kommunikációt mondatok szintjén törekedtem olyan tartalmi kategóriákba sorolni, 

amelyek lefedik a team tagok közötti team-folyamatokat az operátor team verbális 

kommunikációs aktusai szintjén. 

 Esemény szintű elemzések: az operátor team tagjainak feladatmegoldásáról készített 

videók elemzéseivel kiegészített leírt kommunikáció szintjén elemeztem a tagok 

kommunikatív megnyilvánulásait a szakirodalom alapján létrehozott kategóriák 

szerint. 

A „hogyan” szintű elemzés a team-folyamatok sajátosságait szekvenciálisan, folyamatukban, 

törekszik vizsgálni, figyelembe véve az interakciók, az információáramlás folyamatát. Míg a 

tartalom („mit”) szintű elemzések statikusak abból a szempontból, hogy az elhangzott 

kommunikatív viselkedés elemeit az előzetesen kidolgozott tartalmi kategóriákba sorolják.  

A feltáró jellegű kutatásokat a beazonosított team-folyamatok elemzése követte a team 

teljesítménye, a terhelés és ezek együttes hatásának függvényében. (11. ábra). 
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A kutatás függő változói  a feltárt team-folyamat kategóriák és a független változói a terhelés 

és teljesítmény különböző szintjei és ezek együttese.  

 

11. ábra: A kutatás céljai 

  



91 
 

7.1. A team-folyamatok „hogyan”-jára vonatkozó elemzések módszertana 

A kommunikáció elemzésének fontos kérdése, hogy a társalgás során elhangzott 

információáramlás milyen mértékben koherens, vagyis a társalgás alapegységei között milyen 

mértékű tematikus összefüggés, kapcsolat van. A kommunikáció koherenciájának 

vizsgálatával rendszerint a diskurzus elemzés módszere foglalkozik.  

A diskurzuselemzés egy olyan „metodológiai csomag”, amely a beszélgetéselemzéshez 

hasonlóan a nyelv vizsgálatát állítja a középpontba. Abból a feltételezésből indul ki, hogy a 

szövegek tartalmának megértése, a mondatokon, a szövegelemeken át húzódó témakifejtés 

elemzése elvezeti a kutatót a társadalmi jelenségek és összefüggések felismeréséhez 

(Szokolszky, 2004; Glózer, 2001). 

A társadalomtudomány különböző ágazatai, beleértve a szociálpszichológiát, a 

pszicholingvisztikát, mind egyöntetűen kiemelik, hogy a kommunikáció eleme, a szöveg több 

mint a mondatok összessége, hiszen a mondatok meghatározott módon szerveződnek. A 

szövegben elhangzott egymás utáni mondatok szerveződésének jó példája a szöveg 

koherenciája. A pszicholingvisztikai elemzések kihangsúlyozzák, hogy a névmások és a 

visszautaló elemek (pl.vele, ez, az, hozzá, az utolsó, stb.) használata megteremti a szöveg 

elemei közötti kapcsolatot, koherenciát szintaktikai szinten (Pléh, 2012; Krifka, 2004). A 

szintaktikai elemeken túl egy makroszintű szemantikai koherenciáról is beszélhetünk, amikor 

az írott szöveg nagyobb egységei, a bekezdések, vagy a kommunikációs megnyilvánulások 

elemei tartalmilag kapcsolódnak egymáshoz. 

A koherens kommunikáció legfőbb ismérve, hogy az elhangzott információk, a társalgás 

egységei szemantikai kapcsolatban állnak egymással (Krifka, 2004). A szemantikai kapcsolat 

lehet ok vagy eredmény, okozat, ellentét, feltétel, magyarázat, összegzés, háttér, 

kidolgozás/részletezés, stb. A koherens kommunikáció másik megközelítése, a Quaestio 

elmélet („Quaestio theory”) szerint a társalgás, a szöveg mindig egy komplex centrális téma 

köré épül, amely rendszerint lebontható több alkotóelemre. Amikor egy komplex témát 

lebontunk alkotóelemeire, tulajdonképpen különböző, expliciten megfogalmazott vagy 

impliciten létező kérdések mentén tesszük ezt. Egy információáramlás akkor tekinthető 

koherensnek, ha megadja ezekre a kérdésekre a válaszokat. Vagyis az információáramlás 

elemei a nyíltan kijelentett vagy impliciten létező kérdésekre adott válaszok mentén épülnek 

fel (Stuttenheim és Klein, 2002, IN Irmer 2011). A koherens társalgás egy sorozat implicit 

vagy explicit kérdésre adott válaszokból, gondolatokból („quaestiok”-ból) áll. A 

kommunikációban részt vevő feleknek ahhoz, hogy koherens információáramlást 

teremtsenek, válaszolniuk kell az expliciten megfogalmazott kérdésekre, vagy fel kell 

ismerniük ezeket az implicit kérdéseket, és ezekhez kapcsolódó gondolatokat kell válaszként 

megfogalmazniuk, vagy egy új, az előző gondolathoz kapcsolható új gondolatot kell 

kidolgozniuk. 

Grommes és Dietrich (2002; Grote és mtsai, 2004) által kidolgozott koherencia elemzés a 

Quaestio elméletre épül. Elemzésük során a kommunikáció alapegységei, a gondolatok között 

a következő kapcsolatok lehetnek: 
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 új gondolat (new quaestio): a kommunikáció adója egy új kommunikációs feladatot, 

témát jelez; 

 folytatás (shift quaestio): a kommunikáció adója reagál az előzetesen felvetett 

kommunikációs gondolatra, hozzátesz, kiegészíti az előző gondolatot; 

 visszatérés (back shift, restoration): a kommunikáció adója egy előzetes (nem a 

közvetlenül előtte levő gondolat, hanem az azt megelőző) témára, gondolatra reagál;  

 fenntartás (maintenance): a kommunikáció szereplője fenntartja az előzetes 

gondolatot, témát, de nem ad hozzá új információt. 

Ezért - a koherencia elemzés gondolatára építve - ahhoz, hogy megvizsgáljam az 

információáramlás koherenciáját, elemeztem a társalgás alapegységei közötti szemantikai 

kapcsolatot. A társalgás alapegységét a kommunikációs megnyilvánulás képezte, ami a leírt 

kommunikáció egy bekezdésnek feleltetethető meg (egy személy általi megszólalás, amely 

beszélőváltás vagy hosszabb szünet által körülhatárolt), és ami egy új gondolatot, témát jelenít 

meg a kommunikációban. Ezeket az új gondolatokat felvető kommunikációs 

megnyilvánulásokat az alábbi kategóriák egyikébe soroltam: 

 Folytatott gondolat: az új gondolathoz szemantikailag kapcsolódó gondolatok, 

amelyek vagy tovább folytatják az előző témát azzal, hogy egy kérdést, utasítást, 

információt fogalmaznak meg, vagy csak fenntartják a társalgást azáltal, hogy 

megerősítik az előző gondolat befogadását.  

 Megszakadt gondolat: azok az új gondolatokat felvető kommunikációs 

megnyilvánulások, amelyeket nem követett egy másik gondolat. Ha egymást 

követően két vagy több új gondolat jelent meg, amelyet nem folytattak, amelyre nem 

reagáltak, az a gondolat a megszakadt gondolat kategóriájába tartozott.  

Kutatásomban a társalgás során minden olyan kommunikációs megnyilvánulást, amely egy új 

témát vezetett be, besoroltam vagy a folytatott gondolat vagy a megszakadt gondolatok 

kategóriájába.  

7.2. Team-folyamatok tartalmi („mit”) elemzéseinek módszertana 

7.2.1. Mondat szintű team-folyamat elemzések módszertana és kategóriái 

A team-folyamatok tartalmi („mit” szintű) elemzése során első lépésként a team tagok között 

zajló kommunikációt mondatok szintjén elemeztem, egy előre kidolgozott kategória rendszer 

segítségével.  

A mondat szintű elemzéssel a tagok között zajló interakció szintjén tártam fel a team-

folyamatokat. Arra törekedtem, hogy a kommunikációban kirajzolódó főbb tendenciákat 

azonosítsam. A mondat szintű elemzés a tartalomelemzés tartományába sorolható, ahol a leírt 

kommunikációban, a mondatokban rejlő rejtett tartalmak, kategóriák feltárása a kvalitatív 

megközelítést, majd ezen feltárt kategóriák mennyiségi vizsgálata a kvantitatív módszerek 

sajátosságait hordozza. A tartalomelemzés egyik nagy előnye, hogy terjedelmes szövegek 

szisztematikus feldolgozására és a kapott adatok hatékony kezelésére alkalmas módszertan 

(Glózer, 2001; Szokolszky, 2004). 
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Az elemzés során a szövegelemeket, a mondatokat kategóriába soroltam (kvalitatív 

mozzanat), majd ezek eloszlásait, előfordulási gyakoriságait statisztikailag elemeztem 

(kvantitatív mozzanat). 

A következőben a kategóriák kidolgozásának folyamatát ismertetem, majd a kialakult végső 

kategóriákat mutatom be. 

A MONDAT SZINTŰ KATEGÓRIÁK KIDOLGOZÁSÁNAK LÉPÉSEI 

A kódolási kategóriák kialakítása többlépcsős folyamatban zajlott: 

1. Tájékozódás: a szakirodalom áttekintése, releváns kategóriarendszerek áttekintése, 

bemutatása 

A szakirodalom kutatás során elsősorban olyan módszertanokra, kutatásokra fókuszáltam, 

amelyek a magas kockázatú körülmények között dolgozó team-munkát elemezték, szintén a 

tagok között zajló kommunikáció vizsgálatán keresztül. A kategóriák kidolgozása alapvetően 

két ilyen jellegű kutatásra, módszertanra épült:  

- a Beszédaktusra épülő pilóták kommunikációját elemző módszertan (STACK- német 

nyelvű rövidítése a „Speech Act Type-inventory for the Analyses of Cockpit 

Communication”) (Krifka, 2004). 

- GIHRE (Group Interaction under High Risk Environment) kutatási projekt keretén 

belül kidolgozott Lingvisztikai Tényezők Projekt (Linguistic Factor Project, Krifka és 

mtsai, 2004) által kidolgozott kategóriák. 

Beszédaktusra épülő pilóták kommunikációját elemző (STACK) módszertant a kutatók a 

Beszélgetéselemzésre (Conversational Analysis, Sacks, 1992, IN: Krifka, 2004) és 

Beszédaktus elméletre (Speech Act Theory, Searle, 1968 és Austin, 1962, IN: Krifka, 2004) 

építve dolgozták ki, pilóták kommunikációjának vizsgálatára.  

A Beszélgetéselemzés, az 1960-as években született módszertani irányzat két vagy több 

személy közötti szóbeli kommunikációt elemzi. A szó szerinti leírt párbeszédeket 

tanulmányozza objektív módon, figyelmen kívül hagyva a beszélők szándékait. A 

Beszédaktus elmélet nyelvhasználatra, mint a cselekvés eszközére fókuszál. A Beszédaktus 

elmélet szerint a beszéd, a nyelvhasználat nem egyszerűen a mondatok hangoztatása, hanem 

célt megvalósító és következményekkel járó cselekvés. Ez a megközelítés, szemben a 

Beszélgetéselemzéssel, már figyelembe veszi a beszélő szándékait. 

A STACK módszertana a pilóták között zajló verbális cselekedeteket, beszédaktusokat a 

következő hét fő kategória mentén elemezi:  

 Informálással kapcsolatos megnyilvánulások,  

 Kéréssel kapcsolatos megnyilvánulások,  

 Egyetértés, egyezkedés,  

 Véleménykülönbséggel kapcsolatos megnyilvánulások,  

 Kérdések,  

 Kifejező kommunikáció,  

 Interakcióra utaló megnyilvánulások.  

Ezek a fő kategóriák további alkategóriákra oszlanak, ezek felsorolását és rövid 

meghatározásait az 16 sz. Melléklet tartalmazza. 
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A GIHRE Lingvisztikai Tényezők Projekt (Krifka és mtsai, 2004) célja szintén a pilóták 

kommunikációjának elemezése. Az elemzési szempontok kidolgozása során a Beszédaktus 

elméletet és egyéb tartalomelemzési szempontokat vettek figyelembe. A kategóriák 

kidolgozása során a repülőgép szimulátoron végzett gyakorlatok alatt zajló, a pilóták közötti 

kommunikációt elemeztek.  

A kidolgozott elemzési szempontok a következőek:  
 Állapotjelentés,  

 Cselekvési szándék kifejezése,  

 Parafrázis,  

 Prognózis, előrejelzés,  

 Diagnosztizálás,  

 Utasítás, engedély,  

 Teljesítés/engedelmesség,  

 Kifejező kommunikáció,  

 Szándékkifejezés,  

 Tudomásulvétel,  

 Megerősítés,  

 Visszaismétlés

A kategóriák meghatározásait az 17. sz. Melléklet tartalmazza.   

A kategóriák kidolgozása során figyelembe vettem két további olyan módszertant, mely nem 

kifejezetten magas kockázatú körülmények között dolgozó teamek kommunikációjának 

elemzését szolgálta, de széles körben elismert módszertanoknak számítanak: 

- LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count) 

- Bales csoport interakcióra irányuló Interakciós folyamatelemzés kategóriarendszere 

(Interaction Process Analysis, IPA) 

Ez utóbbit az elméleti rész 3.8.1 fejezetében mutattam be és a kategóriarendszer részletesebb 

ismertetését az 1. sz. Melléklet tartalmazza.  

A LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count) Pennebaker és munkatársai (1997, 1999) által 

kidolgozott tartalomelemzésre kiváló keretrendszert adó módszer. A módszertanra épülve egy 

számítógépes programot is létrehoztak, amelynek kategóriái folyamatosan változtak az évek 

során. A 2001-es verziója 2290 angol szót és szótövet tartalmaz 72 kategóriába sorolva. A 

LIWC 2007-es program 4 általános kategóriát (pl. szavak, mondatok számát, stb.), 22 

standard lingvisztikai dimenziót (pl. személyes névmások, egyes szám/többes szám első 

személy, múlt, jelen, jövő idő, stb.), 32 pszichológiai folyamatra utaló szókategóriát (pl. 

szociális, érzelmi folyamatokra utaló szavak, stb.), 7 személyes kategóriát (pl. munka, otthon, 

pénz, stb.), 3 lingvisztikai elemet (pl. töltelékszavak), 12 írásjelt tartalmaz. A kategóriák 

rendszerint hierarchikusan vannak felépítve és egy elemzési egység több kategóriába is 

tartozhat. A kódolási kategóriákat az 18. sz. Melléklet tartalmazza.  

2. Saját elemzési kategóriák kialakítása 

A leírt párbeszédek többszöri átolvasása után tudtam saját kategóriákat kialakítani, ami erre a 

speciális teamre jellemző. A leírt szöveget először félig strukturált módon elemeztem, azzal a 

céllal, hogy a fentiekben ismertetett négy kategóriarendszer (STACK, GIHRE, LIWC, IPA) 

elemeit az erőmű vezénylőtermében dolgozó operátor teamek specifikus környezetére 

szabjam, specifikáljam. A kategóriák egy része ebben a környezetben nem volt 

megfigyelhető. Az átolvasás és a próbakódolás során kiderült, hogy az operátor teamek tagjai 

között zajló kommunikáció elemei, a mondatok, alapvetően négy fő kategóriába sorolhatók: 

kérdések, utasítások, informálások és megerősítések. A szakirodalomban található 

kategóriarendszerek kiválogatott elemeit ezekbe a fő kategóriacsoportokba rendeztem (19. sz. 
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Melléklet) és ez alapján hoztam létre az alkategóriákat. A kutatás első fázisában kialakult 

kategóriarendszert az alábbi táblázat foglalja össze (14. táblázat).  

Fő kategória  Alkategória 

Kérdések 

Információgyűjtő kérdések Nyílt 

Zárt 

Megerősítő kérdések Nyílt 

Zárt 

Utasítások 

Egyszerű 

Összetett utasítás 

Elutasítás 

Utasítás Indoklással 

Megerősítések 

Két-utas kommunikáció: 
Megerősítés 

Egyszerű 

Információval kiegészített 

Három-utas kommunikáció: 
Megerősítés megerősítése 

Egyszerű 

Információval kiegészített 

Informálások 

Informálás szándéka szerint: Spontán informálás 

Szándékos informálás 

Informálás tárgya szerint: Személyzeti informálás 

Technikai informálás 

Informálás időisége szerint: Informálás Múltra 

Informálás Jelenre 

Informálás Jövőre 

14. táblázat: A kutatás elsődleges fázisában kialakult kategóriarendszer 

Az elsődlegesen kidolgozott kategóriarendszer alapján elemeztem a leírt szövegeket és a 

ritkán előforduló kategóriákat kiszűrtem. A kérdések közül a megerősítő kérdések nyílt és zárt 

kategóriákba való felosztása szükségtelennek bizonyult, mivel a megerősítő kérdések döntően 

zárt típusúak. Az utasítások közül az elutasítások (késeltet vagy elutasít egy javaslatot, vagy 

egy cselekedet végrehajtását), és az utasítások indoklással (az utasítás adása során kitérnek 

arra, miért kell az adott utasítást végrehajtani), valamint a három-utas kommunikáció (a 

megerősítés nyugtázása, megerősítése) nagyon ritkán előforduló kategóriáknak tűntek, így 

ezeket kiszűrtem. A személyzetről és technikai informálások kibővültek egy harmadik 

kategóriával a saját tevékenységről való informálással. A megmaradt kategóriák összesítése 

alapján kialakult a végső kategóriarendszer. A kategóriák listáját, az alábbi 16. táblázat 

tartalmazza. 

3. Elemzés megbízhatóságának elemzése 

A kódolás reliabilitásának vizsgálata érdekében két független kódoló értékelte a leírt 

kommunikációt a kialakult kategóriarendszer alapján. A kódolók közötti megbízhatóság 

(intercoder reliability) vizsgálata során összevetettem a két független értékelő által kódolt 

szöveget és kiszámoltam a Kappa-féle egyetértési mutató értékét minden kategóriára külön-

külön. A Kappa-féle egyetértési mutató két változó egyezését vizsgálja, az értékek 0 és 1 

között változhatnak az 1-es az értékelők közötti teljes egyetértést jelenti. Az alábbi 

táblázatban látható, hogy a vizsgált 14 kód közül egy kód esetében, a spontán informálásnál 
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volt közepes mértékű az egyetértés (15. táblázat). Ennek a kategóriának definícióját 

pontosítottam, a következő meghatározást „Információt átadása, egy olyan témáról, amelyről 

előzetesen nem volt szó” kiegészítettem olyan elemekkel, amelyek a kategória felismerését 

segítik: „nem fogalmaztak meg kérdést, utasítást, nem adtak át információt ezzel 

kapcsolatban”. A többi kategóriánál az egyetértés jó vagy kiváló értékeket mutatott, ami a 

kódolások megbízhatóságára utal. 

Elemzési kategória Kappa értéke 

Nyílt információgyűjtő kérdés 0,841 kiváló 

Megerősítő kérdés 0,884 kiváló 

Egyszerű utasítás 0,809 kiváló 

Összetett utasítás 0,886 kiváló 

Egyszerű megerősítés 0,804 kiváló 

Megerősítés információval 0,889 kiváló 

Informálás saját tevékenység 0,743 jó 

Informálás Technikai 0,817 kiváló 

Informálás Humán 0,617 jó 

Spontán Informálás 0,562 közepes 

Szándékos Informálás 0,647 jó 

Informálás Múlt 0,757 jó 

Informálás Jelen 0,669 jó 

Informálás Jövő 0,673 jó 

15. táblázat: A kategóriák megbízhatósága 

MONDAT SZINTŰ ELEMZÉSI KATEGÓRIÁK BEMUTATÁSA  

Az így kialakult végső kategória listát, a kategóriák definícióit, példákkal ellátva az alábbi 

táblázat tartalmazza (16. táblázat). A végső kategóriák kizárólagosak, vagyis az elemzés 

alapegysége, a mondatok kizárólagosan a fő kategóriák (a kérdések, utasítások, 

megerősítések, informálások) egyikébe sorolhatók be. 

KÉRDÉSEK 
Információgyűjtő kérdés: A kérdésfeltevés célja információ gyűjtése berendezések vagy műszerek (elosztók, 
megszakítók, nyomásszabályozó), próbák (pl. átkapcsolási próba), vagy a személyzet (pl. irányítástechnikai 
szolgálat, gépészek) tevékenységének állapotáról, helyzetéről.   

Nyílt információgyűjtő kérdés: „Mi”, „miért”, „mit 
gondolsz” kérdőszavak használata. Jellegéből 
adódóan hosszabb, összefüggő választ igényelnek. 

„Mi a probléma?” 
 „Mit csináljuk?” 
„Miért vetted ki kézibe?” 

Zárt információgyűjtő kérdés: A válasz általában egy 
rövid szó, igen/nem (egy szám, egy szó, konkrét adat). 

„Mennyi a nyomás?” „Milyen üzemmódban van?” 
„Mennyire sürgős?” „Akkor pontosan melyik volt ez?” 

Megerősítő kérdés: A kérdés célja egy gyors 
visszajelzés, megerősítés kérése. Rendszerint 
magában rejti („úgy-e”), sugallja a választ.  A válasz 
általában nagyon rövid: „igen v. nem, ok” 

Példa: „Akkor ez az elosztó lesz a CB?”  
 „Akkor így jó a kapcsolat?”  
„Az elosztóban a védelmi készülék rendben van-e?” 
„Úgy-e most visszatérünk betápra?” 

UTASÍTÁSOK 

Egyszerű utasítás: Feladat végrehajtásának kijelölése. 
Rendszerint egy személynek szóló olyan feladatok, 
cselekvések végrehajtására való felszólítás, amelyet 
rövid időn belül el lehet végezni. 

„11 CB 16-os megszakítót kapcsold be!” 
„Pityu te majd akkor hívjál magadnak is egy 
nyomássémát.” 

Összetett utasítás: Az elvégzendő feladatok „Tartsd kézzel a nyomást, majd ellenőrizd azt!” 
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kijelölése. Több feladat elvégzésére való felszólás, a 
címzett rendszerint több személy. Egy személynek 
szóló utasításnál, több feladat kijelölése. Gyakori a 
többes szám első személy használata, mégis egy 
személynek szól az utasítás, ekkor a szöveg 
kontextusa alapján lehet eldönteni, egy vagy több 
címzettről van szó. 

 „A hibajelzéseket ellenőrizze le mindenki a 
helyszínen!”  
„Akkor most figyeljetek! XY te az olajra. XZ, Te meg az 
elemekre, ha valami gond van…” 
 

MEGERŐSÍTÉSEK 

Egyszerű megerősítés: Egy elhangzott utasítás, 
informálás, vagy kérdés megerősítése egy rövid, 
tömör válasz formájában. 

„Így van.” „Rendben van.” „OK.” „Megvan.” 
 

Megerősítés információval: Utasításra, kérdésre, 
informálásra adott megerősítés, amellyel tartalmilag 
kiegészíti az elhangzott információt. Nem tartozik 
ebbe a kategóriába, a töltelékszavakkal kiegészített 
megerősítések. 

„OK, tartalékbetápon van.” 
„Jó, de most egyelőre várjunk”.  
„Igen, így van, de nagyon nagy a gőznyomás.” 
 

INFORMÁLÁSOK 

Informálás tárgya alapján: 

Informálás saját tevékenységről: Saját cselekvések, 
gondolatok, kételyek, szándékok kommunikálása a 
teljes team vagy annak egyik tagja felé. Ezeket 
gyakran többes szám első személyben fogalmazzák 
meg, mégis saját tevékenységről, gondolatról, 
szándékról van szó (a helyzetet leíró előzetes és az ezt 
követő társalgás elemei segítenek eldönteni, hogy 
valóban egy vagy több személyről van szó).  

„Én a nyomást nézem ezeken.”  
„Fönt vagyunk a 2/4esen.” 
„Megyek és hívom őket.”  
„Kivettem kézibe.” 
 „Akkor majd én tájékoztatom őket.” 
 

Technikai informálás: Műszerekre, a környezetre 
vagy annak bizonyos elemeire vonatkozó információ 
átadása. 
 

„Egy szabályzórúd leesett.” „Ez a berendezésünk t-ben 
van.” „Most 35%-on van ez a berendezés.” 
„És mivel, hogy ezek teljesülnek, teljesen mindegy, 
mert magának a szabályzó körnek a betápja halt 
meg, tehát, az mind a két oldalra hat.” 

Informálás tárgya szerint: 

Személyzeti informálás: Személyekre, állapotukra 
vagy tevékenységeikre illetve emberi erőforrásokra, 
vagy cselekedetekre (de nem a saját tevékenységre) 
vonatkozó állapotjelzés.  

„Nálatok ami hiba, az ennek a téves működése.” 
„Elment megnézni a meghibásodást.” ”Akkor ez alatt 
ők a téves védelmi működést fogják kideríteni.” 

Spontán informálás: Információ átadása, egy olyan 
témáról, amelyről előzetesen nem volt szó, nem 
fogalmaztak meg kérdést, utasítást, nem adtak át 
információt ezzel kapcsolatban.  

„Áttértünk manuálisra.” „Kettes a kettes berendezés 
kiesett.” „A kikapcsoló rendben működik.” 
 

Szándékos informálás: Kérdésre, utasításra, 
megerősítésre adott informálás, előzetesen 
elhangzott információra való reagálás. Egy olyan 
témáról való informálás, amelyről az előzetes 
társalgásban már szó volt. 

„Ez villamos probléma, tudunk róla, egyelőre még 
nem tudjuk kezelni.” 
 

Informálás időisége szerint: 

Informálás múlt: A verbális megnyilvánulás a múlt 
eseményeire vonatkozik. 

„Azt már észrevettük, hogy kézben kell a kikapcsolót 
kezelni.”  
„Csináltunk egy gőznyomást.” 

Informálás jelen: A verbális megnyilvánulás a jelen 
eseményeire vonatkozik. 

„Fönt vagyunk a 2/4esen.” 
„Én a nyomást nézem ezeken” 

Informálás jövő: A verbális megnyilvánulás a jövő 
eseményeire (potenciális események, 
következményekre) vonatkozik. 

„Ott lesz átkapcsolás, a másiknál.”  
„Jó, mindjárt föltelnek az urak és tudunk fölterhelni.” 

16. táblázat: Mondat szintű elemzési kategóriák 
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7.2.2. Esemény szintű team-folyamat elemzések módszertana és kategóriái 

A leírt kommunikáció mondat szintű tanulmányozása során megfogalmazódott az igény arra, 

hogy elemzéseim során nagyobb egységeket vegyek alapul, hiszen a team-folyamatok 

szemantikai tartalma, jelenségei gyakran túlmutatnak a mondat szintjén. A team teljesítménye 

és a közös tudás szempontjából kritikus team-folyamatok nem minden esetben jelennek meg a 

leírt kommunikációban manifeszten, sokkal inkább több mondat, megszólalás, 

kommunikációs megnyilvánulás, aktus látens tartalmában. Ahhoz, hogy bizonyos team-

folyamatok lényeges vonatkozásait valósághűen megragadjuk, átfogóbb szintű elemzésre van 

szükség, ahol az elemzés egysége egy bizonyos esemény, amely előre meghatározott team-

folyamatokat fed le. Így vizsgálatom ezen részében eseményalapú elemzést végeztem, ahol a 

kódolás alapegysége egy-egy előre definiált kategóriát lefedő kommunikatív viselkedés, 

kommunikációs megnyilvánulás. Az esemény alapú kódolások során a kommunikációs 

viselkedés mögöttes tartalmát céloztam megragadni, így magasabb absztrakciót, több, 

mélyebb értelmezést igénylő kategóriát dolgoztam ki.  

Az elemzések során itt már nem csak a leírt kommunikációra támaszkodtam, hanem a 

videofelvételeket is alapul vettem, figyelembe véve ezen a szinten a tagok 

kommunikációjában megjelenő nonverbális jelzéseket is. Ahogy az már az 7.4. fejezetben is 

leírtam a videofelvételek készítésekor a kameraállás vizuális lefedettsége túl széles volt, 

távolról történt a felvétel ahhoz, hogy az elemzésekkor a finom nonverbális jelzéseket (pl. 

mimika, tekintet) is figyelembe vegyem, viszont a testtartás, térközszabályozás, vokális 

kommunikáció, mozgásos kommunikáció elemezhetővé vált.   

Mivel a tagok között zajló kommunikáció hangminősége változó, gyakran gyenge minőségű 

volt, a háttérzajok nehezen érthetővé tették a szakmai szöveget, az elemzés során egyaránt 

támaszkodtam a leírt szövegre és a videofelvételekre. A kódolás pedig a szövegen történt, az 

Atlas.ti kvalitatív szövegelemző program segítségével (12. ábra). 

 

12 ábra: Kódolási felület az esemény alapú team-folyamat elemzésekhez 
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AZ ESEMÉNY SZINTŰ KATEGÓRIÁK KIDOLGOZÁSÁNAK LÉPÉSEI 

1. Szakirodalmi tájékozódás és a kategóriák kialakítása  

A kategóriák meghatározásának első lépése a szakirodalomban található team-folyamat 

rendszerek áttanulmányozása volt. A releváns kategóriarendszerek áttekintésekor leginkább 

magas kockázatú munkakörökben dolgozó teamek team-folyamataira fókuszáltam. A team-

folyamatok közül leginkább a koordináció, együttműködés kategóriák elemeire emeltem ki. A 

releváns szakirodalom összegyűjtésekor fontos szempontnak tartottam, hogy a 

kategóriarendszer kidolgozásakor egyaránt támaszkodjak elméleti és gyakorlati alapokra 

épülő team-folyamat rendszerekre.  

A szakirodalmi tájékozódás után a leírt szövegek és a videofelvételek többszöri áttekintése 

következett, ahol a szakirodalomban található kategóriákat próbáltam beazonosítani a tagok 

közötti kommunikációs megnyilvánulásokban, egyaránt támaszkodva a leírt kommunikáció és 

a videofelvételen található információkra. Összességében a következő kategóriák rajzolódtak 

ki:  

IRÁNYMUTATÁS, PRIORIZÁLÁS, MONITOROZÁS, ÖSSZEGZÉS, MOTIVÁLÁS, JÖVŐTUDATOS 

TERVEZÉS, SEGÍTSÉGKÉRÉS, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, KONFLIKTUS, EMLÉKEZTETÉS ÉS 

PROAKTÍV TUDATOSÍTÁS. 

Az alábbi táblázatban (17. táblázat) összefoglaltam, hogy a szakirodalomban található 

elméleti alapokra épülő kategóriarendszerekben milyen kategóriák jelennek meg, amelyek 

tartalmilag lefedik az általam beazonosított kategóriákat. Az emlékeztetés és a proaktív 

tudatosítás két olyan kategória, amely bár az itt összegzett szakirodalomban található 

kategóriarendszerekben elemei nem tartalmazták, de a szöveg- és video elemzések során 

beazonosíthatóak voltak, és mivel a team tudás összehangolása és a team teljesítménye 

szempontjából releváns kategóriáknak tűntek, kidolgoztam ezen kategóriák meghatározását is. 
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17. táblázat: Elméleti alapokra épülő team-folyamat kategóriarendszerek 

A következő 18. táblázat tartalmazza a szakirodalomban található gyakorlati alapokra épülő 

team-folyamat kategóriarendszerek kategóriáit, amelyek átfedésben vannak a fentiekben 

felsorolt kategóriákkal.  

Bales interakciós

folyamatelemzése 

(Bales, 1950)

A team folyamatok átfogó

modellje (Dickinson és

McIntyre, 1997)

Team folyamatok fázis

alapú rendszere (Marks 

és mtsai, 2001)

Team folyamatok

integratív keretrendszere

(Rousseau, 2006)

Váratlan 

eseményekhez való

alkalmazkodó 

viselkedés (Waller,

1999)

Javaslatot tesz Küldetéselemzés Team küldetés tervezése

Irányt mutat Célspecifikáció Célspecifikáció

Koordináció

 (időzítés összehangolása)

Stratégia kialakítása és 

tervezése 

(előrelátó, reaktív tervezés)

Tervezés 

Körültekintő, felelősségteljes 

viselkedés 

(időben előrelátó cselekvés)

Team monitorozása 

(tevékenység monitorozása)
Folyamat monitorozása

Koordináció 

(tevékenység nyomon követése)
Rendszer monitorozása

Összegzés Véleményt nyilvánít

Együttműködő 

problémamegoldó viselkedés 

(információk begyűjtése, 

elemzése)

Iránymutatást kér

Véleményt kér

Javaslatot kér

Együttműködő 

problémamegoldó viselkedés

Kooperáció 

(egymás támogatása)

Körültekintő, felelősségteljes 

viselkedés 

(team céloknak alárendelt 

viselkedés)

Szolidaritást mutat 

(jutalmaz)

Vezetés 

(aggodalmak meghallgatása, 

támogatás)

Motiváció és bizalom építése Teamen belüli coaching

Támogató magatartás 

(hibák kijavítása)
Érzelem menedzsmentje

Koordináció 

(teljesítmény facilitálása)

Team visszajelzés

Ellentmond

Feszültésget mutat

Szemnebállást tanúsít

A feladatok prioritizálás

A feladatok felosztása

Feszültséget old Team monitorozása és 

támogatása 

(visszajelzés adása)

Konfliktus menedzselése Konfliktus menedzselése

Pszichés támasz nyújtása

Monitorozás Rendszer monitorozása

Segitseg-

kérés

Konfliktus 

Segítség- 

nyújtás

Motiválás

Team monitorozása és 

támogatása 

(segítség nyújtása)

Szolidaritást mutat 

(segítséget ad)

Támogató magatartás 

(segítség nyújtása)

Stratégia kialakítása és 

tervezése 

(alternatív stratégiák, lépések)

Koordináció 

(tevékenység integrálása 

időkeretbe)

Iránymutatás

Priorizálás

Jövőtudatos 

tervezés

Koordináció 

(tevékenység célokkal, időkerettel 

való összevetése)

Vezetés 

(team irányítása, elvárások 

tisztázása)
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18. táblázat: Gyakorlati alapokra épülő team-folyamat kategóriarendszerek   

 

Kritikus team 

viselkedések (Oser és 

mtsai, 1989)

Team munka viselkedés 

mátrixa (Risser és mts.i, 

1991)

Nem Technikai Készségek 

Rendszere (NOTECH, Flin 

és mtsai, 1998)

Repülés biztonsági 

audit (LOSA, Klinect 

és mtsai, 2003)

Sebészek Nem 

Technikai Készségei 

(NOTSS, Yule és mtsai, 

2006)

Sebészeti Team 

Munka Megfigyelés 

Alapú értékelése 

(OTAS, Healey és 

mtsai, 2004)

Altató Orvosok Nem 

Technikai Készségei 

(ANTS, Fletcher és 

mtsai, 2003)

Újszülött Mentőorvos 

Team (Thomas és 

mtsai., 2004)

Nukleáris Veszélyt 

Elhárító Team 

Szociális Készségei 

(Crichton és Flin, 

2004)

Összegzés Tervek elemzése

Problémamegoldó 

stratégiák alkalmazása: 

helyzeti tervezés és döntési 

módszerek alkalmazása

Tervek ellenőrzése

Döntéshozás: probléma 

azonosítása, diagnosztizálása

Döntéshozás: eredmény 

felülvizsgálata

Vezetés: háttérben 

teljes kép kialakítása a 

helyzetről

Koordináció: 

tevékenység követése 

Helyzettudatosság: a 

környezet folyamatos 

követése, készenlét 

Helyzettudatosság: 

Információ begyűjtése, 

megértése

Helyzettudatosság:  a 

környezet éber 

figyelése 

Jövőtudatos 

tervezés

Tervek végrehajtása és 

terhelés menedzsment: 

követi a team tagok 

munkáját, 

fenntartja a 

helyzettudatosságot 

Helyzettudatosság: rendszer 

tudatosság, környezet 

tudatosság

Monitorozás: a 

rendszer és a team 

aktív monitorozása, 

Éberség: a környezet 

éber figyelése, 

Helyzettudatosság: 

Információ begyűjtése, 

Információ megértése 

Team munka: 

tevékenység 

monitorozása 

Monitorozás

Helyzettudatosság: 

időtudatosság és jövőbeli 

események kivetítése

Döntéshozás: lehetőségek 

azonosítása

Döntéshozás: 

lehetőségek időbeli 

következményeinek 

mérlegelése 

Helyzettudatosság: 

előrevetítés 

Helyzettudatosság: az 

események potenciális 

kimenetének 

beazonosítása, 

előrelátó gondolkodás 

Helyzettudatosság: 

készenlét

Eligazítás, Tervek 

kijelentése, 

ellenőrzése 

Feladat kezelés: 

Tervezés 

Koordináció: utasítás a 

követlező lépésről

Feladat kezelés: 

Prioritizálás 

Terhelés 

menedzsment: 

feladatok 

prioritizálása 

Vezetés: Terhelés 

menedzsment (feladatok 

prioritizálása) 

Tervek végrehajtása és 

terhelés menedzsment: 

feladatok prioritizálása 

Készenlét tervezése

Döntés: lehetőségek 

azonosítása, kockázatok 

értékelése és 

lehetőségek 

Helyzettudatosság: 

előrevetítés 

Irány-

mutatás

Priorizálás

Vezetés: 

vészhelyzetekben 

vezető általi irányítás, 

feladatok delegálása 

Stressz menedzselése: 

terhelés megosztása a 

feladatok prioritizálásán 

keresztül

Feladat kezelés: 

Prioritizálás 

Koordináció: utasítás a 

követlező lépésről

Vezetés: a követendő 

irány kijelölése

Feladat kezelés: 

Tervezés 

Feladat kezelés: 

Erőforrások 

beazonosítása és 

felhasználása

Vezetés: 

célok kitűzése 

Problémamegoldó 

stratégiák alkalmazása: 

helyzeti tervezés

Team struktúra és klíma 

fenntartása: a vezetés 

megalapozása, a team 

megszervezése

Vezetés: Tervezés és 

prioritizálás

Stressz menedzselése: 

feladatok 

prioritizálása

Vezetés: Terhelés 

menedzsment (írányt ad a 

tevékenységnek)
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18. táblázat: Gyakorlati alapokra épülő team-folyamat kategóriarendszerek (táblázat folytatása)  

Kritikus team 

viselkedések (Oser és 

mtsai, 1989)

Team munka viselkedés 

mátrixa (Risser és mts.i, 

1991)

Nem Technikai Készségek 

Rendszere (NOTECH, Flin 

és mtsai, 1998)

Repülés biztonsági 

audit (LOSA, Klinect 

és mtsai, 2003)

Sebészek Nem 

Technikai Készségei 

(NOTSS, Yule és mtsai, 

2006)

Sebészeti Team 

Munka Megfigyelés 

Alapú értékelése 

(OTAS, Healey és 

mtsai, 2004)

Altató Orvosok Nem 

Technikai Készségei 

(ANTS, Fletcher és 

mtsai, 2003)

Újszülött Mentőorvos 

Team (Thomas és 

mtsai., 2004)

Nukleáris Veszélyt 

Elhárító Team 

Szociális Készségei 

(Crichton és Flin, 

2004)

Teammel való 

kommunikáció: információ 

kérése, döntés tervezés 

érdekében

Team munka: segítség 

igénylése

Team munka: segítség 

igénylése, érdeklődés a 

team tagok muunkája 

iránt

Együttműködés: 

segítséget nyújt 

Team hangulat és morál: 

nehéz feladat esetén 

segítség nyújtása

Együttműködés: 

javaslatok adása 

feladatvégrehajtásra

Javaslatok vagy kritikák 

adása: kérés nélkül ad 

segítséget

Alkalmazkodás: 

javaslatok a hibák 

kijavítására 

Együttműködés: mások 

igényeinek figyelembe vétele 

- visszajelzés adása

Javaslatok vagy kritikák 

adása: felhívja a 

figyelmet egy elkövetett 

hibákra

Vezetés: autoritás és 

asszertivitás használata 

(motiválja és mozgósítja a 

team tagokat)

Konfliktus

Team hangulat és morál: 

személyes konfliktusok  

vagy hangulat oldása

Team struktúra és klíma 

fenntartása: konfliktusok 

konstruktív módon való 

elfogadása 

Együttműködés: konfliktus 

megoldása

Team munka: team 

társak támogatása 

(információszükséglet 

előrevetítése, 

érdeklődés a team 

tagok munkája iránt) 

Team munka: támasz 

nyújtása 

Együttműködés: támasz 

nyújtása

Team struktúra és klíma 

fenntartása: elismeri a team 

tagok teljesítményhez való 

hozzájárulását

Tanítás: tevékenység 

konstruktív kijavítása 

Team munka: team 

tagok aktivizálása 

Team munka: team 

társak támogatása 

(igények, aggodalmak 

figyelembe vétele)

Team hangulat és morál: 

dicséret, morális 

támogatás, hangulat 

oldása

Motiválás

Segitség- 

kérés

Állítás: támogató jellegű 

verbális 

megnyilvánulások

Kérdezés: aktuális 

terv részleteinek 

tisztázása

Feladatkezelés: 

erőforrások 

beazonosítása és 

felhazsnálása (igénylés)

Feladatkezelés: 

erőforrások 

beazonosítása és 

felhasználása 

(igénylés)

Együttműködés: team építése 

és fenntartása- bátorítja a 

team tagokat

Együttműködés: támaszra 

szoruló tagok segítség 

kérése, bizonytalanság 

esetén egyeztetés a 

kollégákkal

Segítség- 

nyújtás

Tervek végrehajtása és 

terhelés menedzsment: team 

erőforrások és terhelés 

menedzselése (segítség 

igénylése)

Tervek végrehajtása és 

terhelés menedzsment: team 

erőforrások és terhelés 

menedzsmentje (segítség 

nyújtása)

Teammel való 

kommunikáció: információ 

nyújtása, döntéshozatal, 

tervezés érdekében 
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2. Elemzési kategóriák megbízhatóságának az elemzése 

A fentiekben a szakirodalom és a leírt kommunikáció, illetve a videofelvételek alapján 

beazonosított kategóriák kialakítását a kategóriák reliabilitásának vizsgálata követte.  

A kialakított kategóriák reliabilitás a vizsgálata különösen fontos volt ennél az elemzési 

szintnél, hiszen itt átfogóbb és mélyebb értelmezést igénylő kategóriák mentén történt az 

elemzés. Minél inkább értelmezésterhelt egy adott megfigyelési kategória, annál nagyobb az 

esély arra, hogy az elemzés során előbukkannak az értékelői torzítások. Továbbá bizonyos 

kategóriák nehezen beazonosíthatók a természetes helyzetben megjelenő viselkedés 

sűrűjében.  

A megbízhatóság elemzése során két független értékelő általi elemzést vetettem össze, 

hasonlóan a mondat szintű elemzésekhez és kiszámoltam a Kappa-féle egyetértési mutatót a 

kategóriák mentén. Az alábbi 19. táblázat összefoglalja az eredményeket. Két változó, a 

segítségnyújtás kérésre és a proaktív tudatosítás esetében volt szükség a kategória 

definíciójának pontosítására. Ezeket a definíciókat finomítottam olyan értelemben, hogy 

egyértelműbb útbaigazítást adjanak a megfigyelés és elemzés során.   

Elemzési kategória Kappa értéke 

Iránymutatás  0,739 jó 

Priorizálás 0,823 kiváló 

Monitorozás 0,829 kiváló 

Összegzés 0,774 jó 

Motiválás 0,727 jó 

Jövőtudatos tervezés 0,821 kiváló 

Segítségkérés 0,896 kiváló 

Segítségnyújtás kérésre 0,535 közepes 

Segítségnyújtás kérés 

nélkül 0,938 kiváló 

Emlékeztetés 0,788 jó 

Proaktív tudatosítás 0,585 közepes 

19. táblázat: Esemény szintű kategóriák megbízhatósága 

ESEMÉNY SZINTŰ KATEGÓRIÁK BEMUTATÁSA 

IRÁNYMUTATÁS 

A kategória szakirodalmi előzménye 

Az iránymutatást a legtöbb team-folyamatot csoportosító kategóriarendszer a vezetés, a 

koordináció részeként kezeli. Összességében a tervek kidolgozását, a követendő irány 

meghatározását és kijelentését, a feladatok felosztását, a team megszervezését, célok, 

felelősségi körök, tervek és a tevékenység határainak kijelölését jelenti (Bales ,1950; 

Dickinson és McIntyre, 1997; Marks és mtsai, 2001; Rousseau, 2006; Oser és mtsai, 1989; 

Risser és mtsai, 1999; Klinect és mtsai, 2003; Healey és mtsai, 2004; Crichton és Flin, 2004; 

Waller,1999; Waller és mtsai, 2004; Flin és mtsai, 1998). A 20. sz. Mellékletben is látható, 

hogy némely team-folyamat kategóriarendszer az iránymutatást nem a koordináció elemeként, 

hanem a feladatkezelés részeként közelíti meg. Ezen megközelítések szerint az iránymutatás a 
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tervezésben és az erőforrások hatékony felhasználásában nyilvánul meg (Yule és mtsai, 2006; 

Fletcher és mtsai, 2003).      

A kategória meghatározása 

Az iránymutatás során az egyik team tag kijelöli a követendő irányt, összefogja a csoportot 

azáltal, hogy a közös team szintű célt tartja szem előtt. Irányt ad a csoport tevékenységének. 

Röviden eligazítja a teamet azáltal, hogy vagy egy átfogó utasítás („Végig telefon 

összeköttetésben kell lennünk a másik blokkokkal!”), vagy több rövid utasítást ad ki egyszerre 

több team tag („Akkor most figyeljetek! XY te az olajra. XZ, Te meg az elemekre, ha valami 

gond van, jelezzétek!”), vagy akár a teljes blokkvezénylői személyzet számára („Jó akkor 

figyeljük a paraméterek normalizálódását!”).  

Ismertető jelei: hosszú távú átfogó utasítás adása; egy időben több team taggal való közlés az 

elvégzendő feladatokról. Több elvégzendő feladatot tartalmazó felszólítás. Rendszerint a 

hangnem, hanghordozás, hanglejtés is alátámasztja, hogy ez egy cselekvésre ösztönző 

kommunikációs megnyilvánulás. Nem kódolható iránymutatásnak az egyetlen feladat 

elvégzésére való felszólítás, ami rövid idő alatt teljesíthető. A team tagok gyakran többes 

szám első személyt használnak, egy személynek címzett utasítás adására is, ekkor a 

kommunikáció tartalma vagy mozgásos kommunikáció (fej, kezek, karok mozgása) segít 

eldönteni, hogy egyetlen vagy több címzettről van szó. 

Példa:  

 Villamos művezető: A hibajelzéseket ellenőrizze le mindenki! 

 Villamos művezető: Nézzétek meg milyen fogyasztók működnek a cb elosztón és nézzétek meg, hogy 

minden szakterület tudja, melyik tervezésnek milyen veszélye van! 

 Team vezető: Figyeljetek, azt mondja, hogy … akkor, a reteszműködéseket ellenőrizzétek, és a 

táptartályokra is figyeljetek oda, a redukálót is ellenőrizzétek! 

 Villamos művezető: Maradjunk annyiban..., hogy akkor ezt rugalmasan csináljuk meg! 

 Villamos művezető: Akkor fogjunk neki úgy, ahogy akartuk először is csinálni, akkor a kulcsos 

kapcsolót megforgatjátok, kikapcsoljátok és akkor az átkapcsolás megtörténte után visszaforgatjátok, 

jó? Akkor lehet csinálni. 

 Team vezető: Jó, a következő a helyzet, megvárjuk, amíg a 2/4-es kazettát vissza tudjuk majd húzni. 

Ezt követően a 8-as gépnél ki kell deríteni, hogy mire történt a gépkiesés, és ha ezt kiderítettük és el 

tudjuk hárítani, akkor 8-as gép visszaindítása irányába fogunk tölteni. 

 Team vezető: Gyuri! Menj rá 3 és fél bar-ban úgy, hogy… 

Team vezető: Csökkentsd az egyes gép teljesítményét! 

Főgépész: jó. 

Team vezető: Peti…Még nem zárta ki magát a tolózár! 

Team vezető: kérem a teljesítmény szabályzót bekapcsolni! Balázs! Állítsátok be a gőznyomást és kérem 

nyomásszabályzást…!” 

 Team vezető: Ha gondolod, inkább kézzel menjünk, és akkor menjünk egy kicsit följebb! 

Főgépész: Jó akkor kivettem kézibe 

Team vezető: Laci menjen előre, Csabi beállítja a gőzt, és akkor szépen tovább utána! 

Operátor2: Jó rendben… 

Team vezető: Közben CB menjen vissza. 

Team vezető: Élesítsd vissza Laci! 

PRIORIZÁLÁS  

A kategória szakirodalmi előzménye 

A fentiekben bemutatott team-folyamat rendszerek a priorizálást egyrészt a vezetés (Thomas 

és mtsai, 2004; Flin és mtsai, 1998; Oser, és mtsai, 1989; Rousseau, 2006; Dickinson és 
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McIntyre, 1997; Marks és mtsai, 2001), másrészt a terhelés- vagy stresszmenedzsment 

(Healey és mtsai, 2004; Thomas és mtsai, 2004; Klinect és mtsai, 2003; Risser és mtsai, 1999) 

részeként közelítik meg (21. sz. Melléklet). Ez a kettős csoportosítás nem meglepő, hiszen a 

feladatok, a tevékenység relatív fontosságának és sorrendjének a megbeszélése elsősorban a 

team tevékenység hatékony koordinációjának az eleme, ugyanakkor az elsőbbséget igénylő 

feladatok, kritikus esetek kijelölése és ezekre való fókuszálás a stresszt, terhelést kiváltó 

váratlan események hatékony kezelését is maga után vonja. A priorizálás a tevékenység 

célokkal, időkerettel való összevetését és ezek alapján a különböző szakterületek által 

elvégzendő feladatok időzítésének összehangolását, a tevékenység előre meghatározott 

időkeretbe való integrálását jelenti. A priorizálás egyrészt előfordulhat a feladat 

végrehajtásának elején, amikor a fő tevékenységi pontokat kijelölik és megtervezik ezek 

időzítését, másrészt hirtelen felbukkanó magas terhelést, stresszt kiváltó események 

kezelésénél is, amikor a végrehajtandó feladatok újratervezése szükséges.  

A kategória meghatározása 

A priorizálás során a team tagok az elvégzendő tevékenységeket sorrendbe rakják, 

meghatározzák az elsődleges és/vagy a másodlagos feladatokat, tevékenységeket. 

Megbeszélik az elvégzendő lépések időzítését, sorrendiségét. Kijelölik, hogy mely 

tevékenység élvez elsőbbséget. Leggyakrabban egyetlen személynek címzett összetett 

utasítás, amely a feladatok elvégzésének sorrendjét jelöli ki. De előfordulhat, hogy a team 

tagok egy időben több személynek jelölik ki utasítás formájában az elsődleges és másodlagos 

prioritást igénylő feladatokat. Legfőbb ismérve az utasításokban megjelenő sorrendiség, 

időiség.     

Kulcsszavak: "először” „majd” „miután” „utána" „ha…majd…” 

Példa: 

 Villamos művezető: "Jelzéseket kell nyugtázni a 2es blokkon, majd 5 perces folyamatos szüntet, 

tartunk."  

 Villamos művezető: Halló egység! Tehát először kérem a kulcsos kapcsolót beforgatni, ellenőrizni, 

hogy áttért-e tartalékra, utána visszatérni és visszaforgatjuk a kulcsos kapcsolót! Rendben? 

 Villamos művezető: Ha kiment az üzemi betáp akkor utána 2 másodperccel visszaforgatjuk, rendben? 

 Villamos művezető: És eztán megvárjuk, amíg visszatér, és akkor visszatérünk üzemi betáplálásra 

 Team vezető: Nagyjából a folyamatot mondjuk el és utána kezdjük el elvégezni! 

 Team vezető: Akkor stabilizáljuk a blokk zár állapotot, jó? Ez a legfontosabb egyelőre! 

 Team vezető: Zoltán, akkor légy szíves a gőznyomást nézd meg, és ha jó akkor a géppel tudsz tartani 

rajta 

 Team vezető: Csaba addig nézzed légy szíves, hogy a szabályzó majd főüzemmódban leterhel-e! 

 Villamos művezető: Majd a kiolvasásnál meg kell nézni mi volt a hiba a területek rendezésnél és a … 

követően az EV-s földzárlatot nézzétek meg legyetek szívesek. 

 Team vezető: Megvárjuk, amíg a … jelentkezik, és ha más megoldás nincs, akkor kizárjuk. Motorossal 

 Team vezető: A kondenzátor távműködését ellenőrizzük. 

Főgépész: Igen működik 

Team vezető: Majd a visszatáplálást is 

 Team vezető: Akkor István, te a nyomást 7-es géppel a tartsd egy darabig, amíg fel nem viszik a 

rudakat, mert most van a kapcsolónak a cseréje. 

Team vezető: Jó akkor a földzárlat lenne a következő lépés. 
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MONITOROZÁS 

A kategória szakirodalmi előzménye 

A szakirodalomban található team-folyamat kategóriarendszerek döntő többsége a 

monitorozást a helyzettudatosság kategória elemei közé sorolják (Thomas és mtsai, 2004; 

Fletcher és mtsai, 2003; Healey és mtsai, 2004; Yule és mtsai, 2006; Flin és mtsai, 1998) (22. 

sz. Melléklet). A helyzettudatosság fenntartása a környezet folyamatos éber figyelésén 

keresztül valósulhat meg. Az éber figyelés egyaránt jelentheti a team tagok tevékenységének 

monitorozását, vagy a folyamat, rendszer nyomon követését. A helyzettudatosság 

fenntartásának másik fontos ismertetőjele az információ begyűjtése, elemzése, megértése.  

A team-folyamat kategóriarendszerek gyakran szétbontják a helyzettudatosság elemeit és a 

monitorozás egyik részét, a team tevékenységének monitorozását a team-munka kategóriájába 

sorolják (Fletcher és mtsai, 2003; Dickinson és McIntyre, 1997).  

A monitorozást a szakirodalom gyakran a koordináció fontos elemeként emeli ki, hiszen a 

team tevékenység összehangolása, a team szintű célok megvalósításának ellenőrzése a 

folyamat és a feladat végrehajtás aktív követése nélkül nem tud megvalósulni (Oser, és mtsai, 

1989; Dickinson és McIntyre, 1997; Marks és mtsai, 2001, Rousseau, 2006).  

A felelősségteljes együttműködés egyik fontos megnyilvánulása, amikor a team tagjai aktív 

figyelemmel követik egymás munkáját (Grote és Zala-Mező, 2004), ami a team 

tevékenységének a monitorozása által tud megvalósulni.  

Az általunk tanulmányozott vezénylői operátor team-munka során a tagok folyamatosan 

monitorozzák a környezetet, beleértve a team tagok tevékenységét és a rendszer működését, a 

vezénylő pult különböző mutatóit. A folyamatos monitorozás az általunk készített 

videofelvételeken is egyértelműen megfigyelhető volt, de mivel minden team tevékenységet 

teljes egészében lefedi a berendezések mutatóinak vagy a team tagok tevékenységének 

monitorozása, és a team, valamint a rendszer monitorozása nagyon gyorsan váltják egymást, 

(folyamatos átfedésben vannak), a nonverbális monitorozás kódolása nem bizonyult 

célszerűnek. Kizárólag a nonverbális viselkedésben megnyilvánuló monitorozás, követés, 

figyelés túlzottan gyakori előfordulása (tulajdonképpen a teljes tevékenységet folyamatosan 

lefedő) nem ad lehetőséget a teamek közötti differenciálásra. Mindezeknek köszönhetően a 

monitorozás kódolásának az alapját nem az aktuális nonverbális viselkedésben megnyilvánuló 

nyomon követés képezte, hanem a verbalitásban, a kommunikációs megnyilvánulásokban 

megfigyelhető monitorozás, figyelés, ellenőrzés.  

A kategória meghatározása 

Verbális kommunikációs megnyilvánulásokban azonosítható monitorozás figyelés, ellenőrzés. 

A kommunikációs megnyilvánulás lehet egyrészről utasítás, amikor egy bizonyos műszer, 

mutató ellenőrizésére, figyelésére, követésére, nézésére szólítanak fel egy vagy több team 

tagot. Másrészről a monitorozás kategóriájába tartozik az is, amikor a team tagok 

monitorozásra, ellenőrzésre, figyelésre, nézésre utaló cselekvésről, illetve ennek 

eredményéről informálják egymást. Továbbá monitorozásnak számít az a kommunikációs 

megnyilvánulás is, amikor a team tagok figyelmeztetik egymást egy olyan szabályra, 
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információra, amelyet a tevékenység során figyelembe kell venni. Összességében 

monitorozásnak számítanak a következő kommunikációs megnyilvánulások: 

 ellenőrzésre, figyelésre, követésre, nézésre való felszólítás, utasítás vagy ezekre utaló 

információátadás,  

 figyelem felhívása egy olyan jelenségre, amelyre nagyobb figyelmet kell szentelni a 

tevékenység során. 

Kulcsszavak: "Ellenőriz, figyel, tud, néz” 

Példa:  

 Team vezető: Figyelj rá. csökkeni fog a nyomás, ha jól odahúz neki! 

 Team vezető: Akkor figyeld, mert nem várt durrantásos védelem volt. Tehát tudod... nem megyünk alá! 

 Villamos művezető: Figyeljétek, hogy visszajön-e, jó? 

 Villamos művezető: Figyeld a számítógépes állásjelzést 

 Team vezető: Gőznyomást figyeljétek! 

 helyszín: AZ RA/18 401-et lezártuk kézzel, nézzétek meg légy szíves. 

Operátor2: Nem működött, nem szorult? 

helyszín: Könnyen megmozgattam, úgyhogy vedd ki és nézd meg, hogy működik 

 Operátor2: És a védelmet is ellenőriztétek? … kértem 

helyszín: Menjünk és nézzük meg? 

Operátor2: Igen-igen, ok, rendben van. 

 Team vezető: Kornél, hol jártok? 

Operátor2: Ellenőrzi… egyelőre nem talált semmit…és a ---t kézzel próbáljuk mozgatni. 

Villamos művezető: Majd a kiolvasásnál meg kell nézni mi volt a hiba a területek rendezésnél és a… 

követően az EV-s földzárlatot nézzétek meg legyetek szívesek. 

 Operátor2: Megkérném az irányítástechnikai szolgálatot, hogy az irányítástechnikai… Ellenőriztük a 

szintet és nem láttunk magas szintet… tehát csak ellenőrizni szeretnénk. 

helyszín: Tehát menjünk le és nézzük meg mi a problémája? Jó. 

Operátor2: Igen 

 Team vezető: István addig nézzed légy szíves, hogy az szabályzó majd fő-üzemmódban leterhel-e! 

Operátor2: Igen leterhel.  

 Team vezető: Attila, közben a gépek, azok zárnak vissza? 

Operátor2: Nézem…. 

Főgépész: 19-es zár… 

 Főgépész: 54-es hajtás esik le… 

Team vezető: Nézzük meg a számítógépes rendszeren, hogy valósnak tűnik-e? 

ÖSSZEGZÉS 

A kategória szakirodalmi előzménye 

Az összegzés, szemben az előző team-folyamatokkal kisebb népszerűségnek örvend a 

szakirodalomban. Az összegzést, mint team-folyamatot kevesebb kutatás, vizsgálat, 

kategóriarendszer operacionalizálja, továbbá a létező kategóriarendszerekben is kevés az 

egyetértés a team-folyamat csoportosítását tekintve. Néhány rendszer a döntéshozás vagy a 

problémamegoldás részeként kezeli ezt a team-folyamatot (Risser és mtsai, 1999; Flin és 

mtsai, 1998), míg mások az együttműködés kategóriájának tartományába sorolják (Rousseau, 

2006). De ezeken túlmenően, a kutatások, tanulmányok az összegzést gyakran a vezetés, 

koordináció elemei közé sorolják, ezen belül is az explicit koordináció részeként kezelik 

(Crichton és Flin, 2004; Grote és Zala-Mező, 2004; Groete és mtsai, 2004 Kolbe, és mtsai, 

2008). 
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Az összegzés a fenti szakirodalomban rendszerint a team, vagy a feladat, tevékenység 

állapotának összefoglalását jelenti, erre vonatkozó vélemény kinyilvánításaként szerepel 

(Bales, 1950; Klinect és mtsai, 2003; Thomas és mtsai, 2004; Risser és mtsai, 1999; Flin és 

mtsai, 1998; Crichton, Flin, 2004; Rousseau, 2006) (23. sz. Melléklet). Az aktuális állapot 

összefoglalása különböző céllal történhet: a helyzetről kialakított teljes kép kialakítása vagy a 

felmerült problémák azonosítása, megoldása, döntéshozás, illetve az előre leszögezett tervek 

elemzése, ellenőrzése érdekében. Mindezek a helyzeti tervezés fontos elemét képezik, ezáltal 

az összegzés a koordináció kulcstényezőjeként kezelhető. Ezen túlmenően azonban a jelenlegi 

állapot, helyzet összegzése az együttműködéssel is szoros kapcsolatban állhat, hiszen a team-

munkához való aktív hozzájárulás, a közös érdek követése csak úgy valósulhat meg, ha 

minden tag tudatában van a körülötte zajló eseményeknek, vagyis a helyzetről rendelkezik 

egy teljes képpel.  

A kategória meghatározása 

Az összegzés az elhangzott információk, kérdések, szabályok összefoglalása, értelmezése. Az 

összegzés megnyilvánulhat abban, hogy az aktuálisan lezajlott vagy éppen zajló folyamatokat, 

tevékenységeket verbálisan összefoglalják. Továbbá megnyilvánulhat abban, hogy a team 

tagok összefoglalnak (minimálisan két) megtett lépéseket, tevékenységet, fontos információt. 

Összegzésnek számít a folyamatok, elhangzott információk, kérdések, szabályok áttekintése, 

mint egy informálási, de nem közvetlen utasítási tevékenység. Ez az elkülönítés az irányítás 

és az összegzés kategóriák elkülönítését szolgálja. Továbbá az összegzés kategóriájába csak a 

múltban lezajlott vagy a jelenre vonatkozó információ összefoglalása tartozik, így a jövőben 

potenciálisan zajló események áttekintése már nem tekinthető összegzésnek. Ez az elkülönítés 

az összegzés és a jövőtudatos tervezés kategóriák elkülönítését szolgálja.   

Összegzésnek tekinthetőek: 

 az olyan kommunikációs megnyilvánulások, ahol a team tagok minimum két 

tevékenységet, lépést, szabályt, információt foglalnak össze, amennyiben azok, a 

múltra vagy a jelenre vonatkoznak; 

 az olyan kommunikációs megnyilvánulások, amelyek előzetesen elhangzott (több) 

lépéseket, próbákat, tevékenységeket foglalnak össze röviden. Például az „Ok, akkor 

tároló meghibásodás volt”. A kommunikációs megnyilvánulás összegzésnek 

tekinthető, amennyiben ezt megelőzően elhangzott információ alapján foglalja össze 

a személy, hogy tároló meghibásodásról van szó.  

Kulcsszavak: „Tehát…” „Akkor… nézzük át” „Foglaljuk össze” 

Példa:  

 Team vezető: "Jó tehát akkor mostanában…most ami egyedül nálunk hiba az az... földtáp. Ok nálatok a 

hiba ami van az a téves működése…." 

 Vill műv: "Tehát akkor így jó a kapcsolat. Megvan mindenki. Rendben van!" 

 Team vezető: Térfogat kompenzátorra vonatkozó műszeri előírás, ugyanis akkor is üzemképesnek 

tekinthetjük, ha kézzel működtethető. És mivel, hogy ezek teljesülnek, …teljesen mindegy, mert magának 

a szabályzó körnek a betápja halt meg, tehát, az mind a két oldalra hat. 

 Villamos művezető: Igen, köszönöm, lent is hibamentes állapot van. Itt fönt sincs hibára utaló jelzés  

 Villamos művezető: A földzárlat akkor jött, amikor védelmi működés volt a 4-es gépnél…meghibásodás 

miatt volt a gépkiesés…feltételezhető, hogy az, de meg kell kezdenünk a behatárolását. 
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 Team vezető: Szia Zoltán vagyok. RA18. 60%on megszorult … se gépészek, se… nem tudtak rajta 

segíteni.. 

 Team vezető: Akkor István: gépészek végeztek a 2/4-es cseréjével, akkor a 2/4-esen egyedi van 

kiválasztva. az rendben van. 

 Team vezető: Ok, akkor tároló meghibásodás volt, rendben van. 

 Team vezető: Most már tudjuk, hogy az nem valós meghibásodás volt, hanem távlati meghibásodás. A 

gépészek a tárolót valószínűleg gyorsan ki tudják cserélni. 

 Villamos művezető: Elosztóban lévő elektrikusokat tájékoztatnám arról, hogy a világos átkapcsolási 

próba sikeres volt. 

 Yt10 nyomásszabályzó rendszerrel van valamilyen gondunk. Gyertek le, nézzetek szét ti is. Bekapcsolt 

minden fűtőtest, és jött egy …-re egy hívásunk. 

 2 ?: A szeparátorban mi itt hibát nem látunk. tehát gépészeti szempontból nincs semmi problémája.  

 Operátor2: Jó köszönjük szépen 

helyszín:  Kifújást meg ilyesmit nem lehet látni, nincs semmi probléma. 

Főgépész: Jó köszönjük. Akkor irányítástechnikai problémák vannak 

MOTIVÁLÁS 

A kategória szakirodalmi előzményei 

A motiválás elemei közé sorolható a szakirodalomban található team-folyamat 

kategóriarendszerekben levő számos viselkedéses megnyilvánulás. Ezek egyaránt magukba 

foglalják a team tagok támogatására utaló megnyilvánulásokat, mint például az aggodalmak 

figyelembe vételét, a tevékenység konstruktív kijavítását, visszajelzés adását, valamint a team 

hangulat és morál fenntartását, mint például a hangulat, feszültség oldását, a dicséret adását, 

jutalmazást (Bales, 1950; Dickinson és McIntyre, 1997; Marks és mtsai, 2001; Rousseau, 

2006; Oser és mtsai, 1989; Risser és mtsai, 1999; Flin és mtsai, 1998; Thomas és mtsai, 2004; 

Fletcher és mtsai, 2003) (24. sz. Melléklet). Ezeken túlmenően motiválásként kezelhetőek a 

team tagok aktivizálására, mozgósítására utaló megnyilvánulások is (Yule és mtsai, 2006). A 

felsorolt megnyilvánulásokat a team-folyamat kategóriarendszerek szerzői egyaránt 

kategorizálják a vezetés, koordináció (Dickinson és McIntyre, 1997; Flin és mtsai, 1998), 

valamint az együttműködés (Flin és mtsai, 1998; Yule és mtsai, 2006; Fletcher és mtsai, 2003) 

tartományába, sőt az is előfordul, hogy egy team-folyamat kategóriarendszer egy időben 

sorolja a koordináció és együttműködés kategóriájába (Flin és mtsai, 1998). Ez a kettős 

csoportosítás érthető abban az értelemben, hogy a team tagok aktivizálása egyaránt történhet 

koordinációs (a teljesítmény facilitációja érdekében tett erőfeszítés) vagy együttműködési 

(team szintű céloknak alárendelt viselkedés) céllal. Hasonlóképpen a visszajelzés adása, a 

jutalmazás vagy a tevékenység korrekciója egyszerre szolgálhat koordinációs (pl. a 

tevékenység összehangolását) és együttműködést (pl. team tagok támogatását) érintő célokat.  

A kategória meghatározása 

Motiválásként kódolhatók a következő megnyilvánulások: 

 az elvégzett tevékenység dicsérete („Nagyszerű… így kell ezt csinálni!” „Köszönjük 

a közreműködést, ez sikeres volt!” „Ezt jól csináltad!”) , 

 a team tagok bíztatása, energetizálása, mozgósítása, („Jó, akkor csináljuk. 

Gyerünk!”), 

 feszültséget oldó, érzelmeket kezelő tevékenységek: a feladathoz kapcsolódó 

viccelődés, humorizálás, 
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 a tevékenység konstruktív kijavítása (elkövetett hibázásra való figyelemfelhívás és 

annak jelzése, hogyan kellett volna végrehajtani azt az adott cselekvést), 

 a fenti megnyilvánulásokat kísérő nonverbális jelzések: hanghordozás, hanglejtés, 

hangsúly aktivizálást sugall, térközszabályozás: közelebb megy a másik személy 

vezérlőpultjához, hátba veregetés. (Önmagában az, ha feláll és közelebb megy a 

vezénylő pulthoz nem minősül motiválásnak, csak akkor, ha ez kiegészül aktívan 

motiváló interakcióval pl. kijavítja a viselkedést). 

Példa: 

 Team vezető: "Jól csináltad Sanyikám!"  

 Team vezető: Azt figyeld meg és húzd… 

Operátor2: Nem úgy.. 

Team vezető: Dehogynem, szemed oda, kezed oda 

 Team vezető: Hangosabban, most lehet hangosabban 

 Villamos művezető: Megvárjuk, amíg a motorgenerátor visszatér 

helyszín: Honnan? Mé' hová ment? 

Villamos művezető: Hatos üzemben 

helyszín: És az milyen mértékben része a próbának? Nem én kérdezem, a labor kérdezi 

 nevetés 

 Villamos művezető: Na csapjunk a lovak közé! 

 Team vezető: Ha úgy kommunikáltok, mint eddig, az szerintem jó lesz. 

 Villamos művezető: Világos átkapcsolás  

Elektrikus: Most igen 

Villamos művezető: Most világos van 

 Főgépész: Egyszer dolgoznak, aztán mindjárt milyen körülményes 

Főgépész: Állj meg, gondolkozz! 

 Team vezető: Figyelj ez nem jó így, legyen 65%! Még mindig… várjál, mennyi a gőz? 

Főgépész: ja, a 44 3. 

Team vezető: Nyugi Csabikám! 

 Team vezető: Szép lassan, ha kell, akkor lejjebb terhelünk, szép lassan vegyétek fel a nyomást. 

 Főgépész: Szépen nyugodtan, nem kell kapkodni 

 Team vezető: Jó az észrevételed, figyelsz rá, de talán.. én nem látok nagy problémát.. hát most 

 Team vezető: Jó, akkor csináljátok gyorsan 

 Főgépész: Gyurika! Jók leszünk. 

Team vezető: Ahogy mondod! 

 Team vezető: Spricni spricni hát pótold a működését! 

JÖVŐTUDATOS TERVEZÉS 

A kategória szakirodalmi előzményei 

A jövőtudatos tervezést a team-folyamat kategóriarendszerek döntő része a helyzettudatosság 

tényezői közé sorolja (Crichton és Flin, 2004; Fletcher és mtsai, 2003; Healey és mtsai, 2004; 

Yule és mtsai, 2006; Flin és mtsai, 1998). Továbbá egyes kutatások, kategóriarendszerek a 

jövőtudatos tervezést úgy kezelik, mint egy körültekintő, felelősségteljes viselkedést 

(Rousseau, 2006), vagy a felelősségteljes körültekintő együttműködés egyik fontos 

mutatójaként írják le (Grote és Zala-Mező, 2004). A szakirodalomban a jövőtudatos 

tervezésre utaló viselkedések közé sorolható az események potenciális kimenetének 

beazonosítása, lehetőségek azonosítása, kockázatok értékelése és lehetőségek kiválasztása, 

alternatív stratégiák kialakítása, alternatívák következményeinek mérlegelése, jövőbeli 

események kivetítése (a fenti szerzőkön túl: Marks és mtsai, 2001; Klinect és mtsai, 2003, 25. 

sz. Melléklet). Mindezek egy készenléti állapotot, előrelátó gondolkodást, az események 

kivetítését igénylik, melyek egyaránt értékelhetőek a helyzettudatosság harmadik szintjeként: 
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a kivetítésként (Endsley, 1995), vagy a felelősségteljes körültekintő együttműködés egyik 

fontos részeként: a saját tevékenység előre vetítéseként (Grote és Zala-Mező, 2004; Rousseau, 

2006). 

A kategória meghatározása 

A jövőtudatos tervezés az események, esetleges problémák következményeinek kivetítése a 

jövőre. Azok a kommunikációs megnyilvánulások sorolhatóak ide, amelyekben a team tagok 

azonosítják a lehetséges jövőbeli problémákat, a tevékenység hosszú távú lépéseit, 

következményeit. Nem tekinthető jövőtudatos tervezésnek egy egyszerű jövőre vonatkozó 

informálás („ott lesz átkacsolás, a másiknál”). Csak abban az esetben kódolható jövőtudatos 

tervezésnek, ha a jövőre vonatkozó informálás során egy potenciális probléma 

következményeiről, illetve egy potenciális jövőbeli esemény előfordulásakor szükséges 

teendőkről, cselekvésről ad információt („Ha…akkor”).  

Példa: 

 Team vezető: Figyelj rá. csökkeni fog a nyomás, ha jól odahúz neki 

 Team vezető: Jó, annyi legyen, hogy legyen még személyzet fönn a tartózkodóban is, hogy ha valami 

történik. 

 Villamos művezető: Nagy bajt nem várhatunk ...az élesnél, és fordítva. A kikapcsolás ugyanígy, aztán, 

vagy bejön vagy nem,ha bejön..., ezért jobb, ha tudja mindenki, hogy neked van-e FKSZed rajta 

 Villamos művezető: Próba közben bekövetkezett a próba végzésével összefüggő üzemzavar esetén a 

próba …visszaállítására kell törekedni, a próba azonnali felfüggesztése mellett, amennyiben ennek 

akadálya nincs. 

 Operátor2: Akkor is magasan kell tartani, mert utána elveszik. 

 Villamos művezető: Ha 2 percen túl nem tér vissza akkor a labor ügyeletet kell hivatni 

 Team vezető: Ha ebből elveszítjük a kettes berendezést  akkor a főnyomást azt kézzel kell tartani. 

 Team vezető: Ha emeled a teljesítményt, a főnyomás is emelkedni fog. 

 Villamos művezető: Hát ha az kiesik akkor ott vmi turpisság van.  

 Team vezető: Várjál! Egy jó nyomás kell, hogy ha vissza akar jönni, akkor jó legyen. 

 Elektrikus: Ott átkapcsoló automatika van, viszont az FKSZ olajszivattyúk csak potenciális 

veszélyforrások. 

 Elektrikus: Még fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy ha az elosztó esetleg retesz mentesedik, akkor 

mely fontos berendezések maradnak a technológia részéről… Persze itt az fksz olajszivattyúkra 

gondolok. 

Villamos művezető Hát igen, Esetleg az, másrészt meg a …   ööö esetleg segédüzem Fk segédüzem… 

 Operátor2: Az nem fog lezárni, kézzel se működött. nem megy.ha nem akkor kizárjuk 

Team vezető: Ha nem megy, akkor 

Főgépész: Akkor kizárjuk. majd megnézetjük valakivel 

SEGÍTSÉGKÉRÉS 

A kategória szakirodalmi előzményei 

A szakirodalomban található team-folyamat kategóriarendszerek a segítségkérést egyaránt 

csoportosítják a feladatkezelés (Fletcher és mtsai, 2003; Yule és mtsai, 2006), és az 

együttműködés (Oser és mtsai, 1989; Yule és mtsai, 2006; Fletcher és mtsai, 2003) elemei 

közé. Olyan viselkedéses megnyilvánulásokkal azonosítják, mint iránymutatás, vélemény, 

információ, javaslat kérése, az aktuális terv részleteinek tisztázása, döntés, vagy cselekvés 

érdekében (Bales, 1950; Oser és mtsai, 1989; Risser és mtsai, 1999; Klinect és mtsai, 2003; 

Yule és mtsai, 2006; Fletcher és mtsai, 2003) (26. sz. Melléklet). A kérés, egyeztetés, tisztázás 

mögött bizonytalanság, támaszra szorulás húzódik meg.  
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A kategória meghatározása 

Segítségkérésnek minősülnek az olyan kommunikációs megnyilvánulások, amelyek során a 

team tagok kifejezik bizonytalanságukat, tanácstalanságukat, leírnak egy olyan problémát, 

amit nem tudnak megoldani. Segítségkérésnek tekinthető a problémával való szembesülés,  a 

bizonytalanság esetén javaslat, utasítás, információ iránti igény verbális kifejezése.  

A segítségkérés lényeges ismertetőjele tanácstalanság, bizonytalanság, problémák, 

nehézségek kifejezése, amelyek gyakran nem csak a verbálisan elhangzott információkban, de 

a nonverbális kommunikációban is megjelennek: bizonytalan hangszín, hanghordozás, 

hanglejtés, a fej, karok mozgása, mint például fejrázás, vállrándítás.  

Példa: 

 Team vezető: Négyes …?hiba?  

Elektrikus: Igen. 

Team vezető: Milyen hiba? Hiba? 

 Operátor2: A k… életbe, ez rendben van… 

Team vezető: Mi a bajod Csabi? 

Operátor2: 43bar van meg 44 ott meg 130bar van 

 Főgépész: Figyelj, az enyém nem zár le 

Team vezető: Igen? 

Főgépész: Hm, nem, meg is állt. 

Team vezető: …Egyik… nem zár le 

 Operátor2: Most melyik oldal? A 10esnél az 2 és a 20asnál a 2, vagy fordítva? 

 Elektrikus: Meghibásodás. 

Team vezető: huhu. Nyomás le fog zuhanni? 

Villamos művezető: Hajjaj! 

Team vezető: Nyomás.. 

Villamos művezető: Nem jött az izére. 

Elektrikus: … Négyes generátor ott hátul meghibásodás is 

 Operátor2: Jó akkor kézzel tartom ugye? Mást nem tudok. 

 Operátor2: Most mi, ami ott villog? 

Villamos művezető: Az mi, ami ott villog, gyerekek? 

 Villamos művezető: Ez az előző machináció nem tudom, mi volt, a visszakapcsolásnál. 

 Elektrikus: Mi az? 

Villamos művezető: Hát ez nem tért vissza 

Villamos művezető: E04 hibajelzésünk van és akkumulátor… 

 Elektrikus: … Nem tért vissza, mit kell csinálni??? 

 Operátor2: Szerintem nincs rendbe valami, mert 120 alatti bar-ban vagyok és még mindig lent van… 

Operátor2: Figyelj….nagyon megfűtöttük… 

 Operátor2: Hát… Kéri az áramot, de nem igazán… 

Team vezető: Hát akkor kézzel zárjuk. 

Operátor2: Zárnám, de nem tudom. 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

A kategória szakirodalmi előzményei 

A segítségnyújtást az előzetes szakirodalomban található team-folyamat kategóriarendszerek 

döntően az együttműködés részeként kezelik (Fletcher és mtsai, 2003; Flin és mtsai, 1998; 

Oser és mtsai, 1989; Rousseau, 2006). Az olyan viselkedéses megnyilvánulásokat sorolják a 

segítségnyújtás kategóriájába, mint támasz nyújtása, támogató jellegű verbális 

megnyilvánulások, magatartások, információszükséglet előrevetítése, érdeklődés team tagok 

munkája iránt, javaslat, információ nyújtása, feladat végrehajtása döntéshozatal, tervezés 
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érdekében (Thomas és mtsai, 2004; Yule és mtsai, 2006; Risser és mtsai, 1999; Marks és 

mtsai, 2001; Dickinson és McIntyre, 1997; Bales, 1950) (27. sz. Melléklet).  

A szakirodalomban található kutatások egy része elkülöníti a segítségnyújtásnak két 

aspektusát, annak függvényében, hogy az kérésre vagy kérés nélkül érkezett (Grote és Zala-

Mező, 2004; Grote és mtsai, 2004).  

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KÉRÉSRE 

A kategória meghatározása 

Segítségnyújtás kérésre kategóriába sorolható minden segítségkérésre érkezett kommunikatív 

viselkedéses válasz, amelyek rendszerint az alábbi formákban jelennek meg: 

 Kognitív segítségnyújtás: verbális információ átadása, utasítás adása, amely 

rendszerint kérésre, javaslatkérésre, kérdésre érkezik (amely mögött tanácstalanság, 

bizonytalanság, probléma húzódik).  

 Viselkedésbeli segítségnyújtás: egy kérésre adott ellenőrzés, monitorozás, feladat, 

tevékenység elvégzése (pl. egy bizonyos jelző ki- vagy bekapcsolása, feláll, odamegy 

közelebb a pulthoz és jelez valamit, egy érték leolvasása a kijelzőn és közlése).  

 Emocionális segítségnyújtás: empátia, megértés kifejezése. 

Példa: 

 Team vezető: Ok. Jó akkor figyeljük a paraméterek normalizálódását. Szóljál, hogy ha lezárt a tolózár. 

Team vezető: Mehet, írjál egy ermű jelet, simát, az alapján győződjél meg a nyomásokról 

 Team vezető: Jogos lehet, hiszen nem, tőlünk az egyesnek kellene működnie, hogy ha... 

Operátor2: Így van 

Team vezető: Hát, ha valószínűtlen működés lenne de, de ilyenkor, hogy szabályzó zárva van 

 Team vezető: Zárd le kézzel, ha nem tudod, akkor zárd ki!  

 Team vezető: Na most várjál. mért? Hát magas a gőznyomás. Te nem tudsz fölvenni a kettes gépre? 

Akkor vegyél fel a kettesre 

Operátor2: De kivettem kézibe 

Team vezető: Most már tedd vissza autba, ahol… 

Operátor2: Stabil gőznyomás csinál 

Team vezető: De ő fog gőznyomást csinálni. Te aut üzemmódba fogod tartani a kettes gép 

teljesítményét… cserének ő nagyterhelést fogja csinálni 

 Villamos művezető: Jó emeljük föl 

Team vezető: Hatása van 

Team vezető: Persze, csináljátok 

 Team vezető: Mi a probléma? 

[Villamos művezető: Az a probléma, hogy van egy hálózati hibajelünk, és nem tért vissza 120 

szekundum után az akkumlátoros üzemmódba] 

Team vezető: A piros AUKO-t vegyétek elő. 

 Team vezető: Megvárjuk, amíg a … jelentkezik, és ha más megoldás nincs akkor kizárjuk. Motorossal 

Főgépész: Jó. 

 Team vezető: Ez egy megszakító neve 

Villamos művezető: Ez egy megszakító, milyen cété?, trafóval hangzott 

Team vezető: Maradjunk annyiban... hogy rugalmasan csináljuk meg 

Villamos művezető: Nem fogunk tudni jól…. 

Team vezető: Így van 

Villamos művezető: Szándék… rendben van? 

Elektrikus: rendben van 

 Villamos művezető: Hát akkor meg kell nézni 

Villamos művezető: Hát akkor ki kell olvasni 

 Team vezető: Szerintem az egészet, te tartsd kézben a nyomást. Te vagy minden most! 



114 
 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KÉRÉS NÉLKÜL 

A kategória szakirodalmi háttere 

A kérés nélküli segítségnyújtás azon alapszik, hogy az egyik team tag előrevetíti egy másik 

tag segítség igényét, és segítséget nyújt neki anélkül, hogy az kérné. Ahhoz, hogy a 

segítségigény előrevetítése létrejöjjön, egy részről arra van szükség, hogy a team tagok aktív 

figyelemmel kövessék egymás munkáját (Grote és Zala-Mező, 2004; Dickinson és McIntyre, 

1997), másrészről, hogy tisztában legyenek egymás felelősségi, tevékenységi köreivel, illetve 

meg legyen a segítségnyújtáshoz szükséges másik szakterületre vonatkozó szakmai 

háttértudás.  

A kategória meghatározása 

Kérés nélküli segítségnyújtásnak minősülnek az alábbi viselkedéses megnyilvánulások: 

 Egy másik team tag által előzetesen megkezdett tevékenység eredményéről, 

kimenetéről, sikerességéről való spontán érdeklődés;   

 Egy másik team tag állapotáról való spontán érdeklődés (a spontaneitás ismérve, hogy 

aktuálisan folyó kommunikáció nem vonatkozik erre a témára).   

 Konkrét tevékenység elvégzése, vagy elvégzésének felajánlása (amely nem előzetes 

kérésre történik).  

Példa: 

 Team vezető: "Ez így jó lesz Nektek?" 

 Team vezető: Jó, 122, most már benn hagyhatod azokat szerintem, aztán majd figyelem én is 

 Team vezető: Ok, Mert én itt a nyomást nézem ezeken 

 Team vezető: Mehet. Figyelem én a számítógépes rendszert. 

 Team vezető: Ervin, nálad a generátornál minden rendben volt? 

 Villamos művezető Csabi, közben a gépek, azok zárnak vissza? 

 Team vezető: Mire gondolsz János, mi a baj? 

 Team vezető: …. Akkor én a nyomást intézem tovább jó? Azt bízd rám. 

 Team vezető: Sanyi, nálatok szabályzó végezte a dolgát? 

 Team vezető: Megint téged akarnak, de hadd csörögjön, de felveszem jó? 

 Főgépész: Béla, tudod a dolgokat? 

 Operátor2: Táptartályokkal bírsz? 

 Team vezető: Helyzet? Odalent? 

 Villamos művezető: ööö… Laci! Nálatok az olajszivattyúval minden rendben van? 

 

A team-folyamatok kódolása közben két típusú kommunikációs megnyilvánulásra figyeltem 

fel, melyre az előzetes szakirodalomban nem találtam példát, mégis fontosnak tartottam a 

feladatmegoldás közbeni közös team tudás kiépítése szempontjából.  

KONFLIKTUS: 

A kategória szakirodalmi háttere 

Összességében a szakirodalom konfliktus kategóriájába sorolja különböző értékekhez 

kapcsolódó nézeteltérések, amelyek vonatkozhatnak a feladatra, vagy a team tagok 

jellemzőire (Rousseau, 2006), ezek olyan viselkedésben nyilvánulnak meg, mint a 

munkavégzés folyamatát zavaró vitatkozás (Oser és mtsai, 1989), az ellentmondások, 

feszültség kifejezése, szembenállás tanúsítása (Bales, 1950). A szakirodalom gyakran a 

konfliktusokkal egy kategóriába helyezi ezek (konstruktív vagy destruktív) megoldását is. A 
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konfliktusok megoldására tett törekvések magukba foglalják az alternatívák feltárását, 

szakmai konstruktív hozzászólásokat, megoldások javasolását, vagy éppen mások 

hibáztatását, túlreagálásokat, mások figyelembevételének elmulasztását (Oser és mtsai, 1989, 

Risser és mtsai, 1991; Flin és mtsai, 1998; Marks és mtsai, 2001; Rousseau, 2006;).   

 

A kategória meghatározása 

Mivel a tagok közötti éles interakcióban a konfliktus rendszerint egybeolvadt annak a 

megoldásával, kezelésével, konfliktus kategóriájába kódoltuk azokat a viselkedéses 

megnyilvánulásokat, amikor  

 a team tagjai között a törekvések, érdekek, nézetek, vélemények összeütközésbe 

kerültek; ezek vonatkozhattak egyaránt a feladat elemeire, a tevékenység lépéseire, 

vagy éppen a tagok személyes véleményére, jellemzőire. Mivel ez a kategória 

viszonylag ritkán volt azonosítható, a feladat és személyes konfliktusra való 

szétbontás értelmetlennek tűnt. 

 a team tagjai a konfliktus, nézeteltérés kezelése érdekében tesznek lépéseket (pl. 

konkrétan odamegy az adott pulthoz, ki/bekapcsol egy jelzést, megmutat egy értéket a 

kijelzőn, stb.), kifejtik nézeteiket.  

A konfliktus viselkedésben való azonosítását az olyan nonverbális jelek segítették, mint a 

feszültség, hangszín megemelkedése, heves kézmozgások, gesztikuláció.   

Példa: 

 Főgépész: Ez magánügy! 

Operátor2: Nem magánügy, ez aztán 

tényleg nem magánügy. 

Elektrikus: Tényleg nem magánügy… 

 

 Team vezető: Jó, akkor N üzemmód mehet, 

azt fel kell húzni. 

Operátor2: Automatikus üzemmód, T-ben is 

mehet. 

Team vezető: NEM! N üzemmód mellett 

kell felhúzni, Attila, ez a szabály!!!! 

Operátor2: Tudom. 

Team vezető: Hát akkor… 

 

 Operátor2: Várjál már, akkor nem mondok 

most semmit.. 

Team vezető: Azt figyeld meg és húzd… 

Operátor2: nem úgy.. 

Team vezető: dehogynem, szemed oda, 

kezed oda. 

Operátor2: nem. Most nem! 

Team vezető: Mi az, hogy nem? 

Operátor2: Nem Csabi. Most csináljuk a 

nyomást, mert az fontos! 

Team vezető: Figyelj, Attila, Lent van a… 

Operátor2: NEM! 

 

 Operátor2: Dehogy, nincsen a kettes gép 

átállítva.. 

Főgépész: kit érdekel?! 

Operátor2: 50% a megengedett! 

Főgépész: 55% a százalék 

Team vezető: nem! 

Főgépész: Dehogynem. 

Team vezető: Nem! 

Főgépész: Csabiii….

 

EMLÉKEZTETÉS 

Az emlékeztetés a fenti kategóriákkal ellentétben a hatékony team-folyamatok negatív 

mutatója. Megjelenése arra utal, hogy előzetesen elhangzott információk, tudáselemek 

elvesztek az információáramlásban.  

Az emlékeztetés során a team tagok felhívják egymás figyelmét egy olyan információra, 

cselekvésre, szabályra, amely már előzetesen elhangzott, és amelyet előzetesen már 

megosztottak egymással.  

Továbbá az emlékeztetés kategóriájába tartozik minden olyan eseményre, információra, 

szabályra való visszakérdezés, amely szintén elhangzott a múltban. Az emlékeztetés gyakori 
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formája, amikor egy előzetesen közölt információt, kérdést, utasítást meg kell ismételni a 

team tagnak, mivel azt a befogadó fél nem tudatosította.  

Példa: 

 Villamos művezető: Mit csináljon? 

Elektrikus: Visszatért? 

Villamos művezető: Kérdezi, hogy mit csináljon? 

 Operátor2: Zárjam le? 

Team vezető: Mit? 

 Team vezető: Mit tudunk felemelni? 

Operátor2: Hát a 2/4-es hajtást. 

Team vezető: És akkor van probléma vagy nincs? 

 Elektrikus: Ki van kapcsolva 

Villamos művezető: Másik...? Melyik? 

Elektrikus: Hogy melyik? 1 BA 08 

 ? : Akkor a labornak kell szólni, nézze meg a labor 

Villamos művezető: Már kértem… 

 Operátor2: És a védelmet is ellenőriztétek? …kértem 

 ?: Akkor pontosan melyik volt ez? Csabi. 

Főgépész: RA18s401 42 

?: Akkor mond már vissza egyesek felé… 

Operátor2: Azt én már mondtam… 

 Operátor2: Dehogy van nyitva, mondtam neki, hogy be van csukva!!! 

Operátor2: De akkor le… 

Team vezető: Előbb mondtam, hogy le van zára…!!! 

 Operátor2: De itt valami gond van a nyomásszabályzó rendszerrel, mert már 132 bar-on van. 

Team vezető: Te tartod kézzel. Megbeszéltük. 

 Team vezető: Szóljál légy szíves  

?: Már többször megjegyeztem 

 ?: A másikat.. 

Főgépész: Nem az már meg volt 

?: Meg volt? 

Főgépész: Persze.. 

?: Lezárt már? 

Főgépész: Le, le le.. 

 Operátor2: Igen? Emeljük? 

Operátor2: Nem. Elmondtam. 

PROAKTÍV TUDATOSÍTÁS  

A team tagok kommunikációjában előfordulnak olyan kommunikációs megnyilvánulások, 

amelyek célja előzetesen, proaktívan megakadályozni egy elhangzott információ elvesztését. 

A proaktív tudatosítás rendszerint azzal a céllal történik, hogy a team tagok meggyőződjenek 

az információ befogadásáról.  

A proaktív tudatosítás egyrészt abban nyilvánul meg, hogy a team tagok külön felhívják 

egymás figyelmét egy elhangzott információra, annak fontosságára, illetve érdeklődnek arról, 

hogy a másik fél befogadta, megértette-e az elhangzott információt, vagy képes-e figyelmét az 

aktuálisan elhangzó információra összpontosítani. A proaktív tudatosítás másik formája, 

amikor a team tagok azáltal igyekeznek megakadályozni az információ elvesztését, hogy 

érdeklődnek egy előzetesen megkezdett tevékenység, információáramlás eredményéről („Még 

nem szóltak vissza, ugye?”).     

Példa: 

 Team vezető: Kézzel kell tartanod majd ezt, figyelsz? Kézzel kell tartanod majd a nyomást Jó? 
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 Villamos művezető: Meg Csabi, ti is tudjatok róla. 

 Villamos művezető: Laci, te most figyelj, jó? 

 Elektrikus: Még fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy ha az elosztó esetleg reteszmentesedik, Akkor 

mely fontos berendezések maradnak a technológia részéről… 

 ?: Csabi te is hallod? 

 Villamos művezető: Most következik az éles átkapcsoló automatika… a 11 CB01..at kellene 

bekapcsold, ….átforgatásával, majd  ha az átkapcsolás megtörtént akkor a visszaforgatását kellene 

elvégezni, fogom mondani majd. 

 Team vezető: Figyelj! Tomi, figyelj! 

 Elektrikus: Figyelj, te diktálod és én megcsinálom, ha nem ez van a táblán… 

 ?: Szóltak vissza valamit Csabi? 

 ?: Kérdezzél már rá, hogy csináltak-e valamit odalent. 

 Elektrikus: Szóljatok az irányítástechnikának. Vetted? 

 Operátor2: A gépészek még mindig nem szóltak vissza? 

 Team vezető: Csabi, jó, de mit beszéltél a gépésszel, mit tudtál meg?  

Operátor2: Azt, hogy nézze meg a nyomásszabályozást. 

Team vezető: És mit mondott rá? 

 Team vezető: Csabi hallottad? Figyelj, hallottad? Mert Te vagy a gépnyomás most! Hallottad, hogy 

mondta Laci? 

 Team vezető: Dani! Mit mondasz? Most mondjad! 

 Operátor2: Imre! Figyelj már, nagyon megy a nyomás. Hallod? 

 Team vezető: Akkor az irányítástechnikának szoltál Zoli, ugye? 

 Team vezető: Operátor2, Operátor2! Figyelj ide! 

 Team vezető: Mondjad Pityu, most figyelek rád 

 Operátor2: Jó, akkor megszűnt a 131 …érted Lajos? 

 Villamos művezető Pisti, tudsz figyelni? 

A fenti kategóriák meghatározásakor igyekeztem pontos, specifikált, egymástól elkülönült 

kategóriákat létrehozni. A definíciók megadásakor törekedtem a különböző kategóriákat 

elkülöníteni egymástól, azonban előfordulhatnak átfedések a kategóriák között. Ez azt jelenti, 

hogy egy adott kommunikatív megnyilvánulás vagy cselekvés tartozhat egyszerre több 

kategóriába. Az átfedés lehet, hogy csak a megnyilvánulás egy részére vagy a teljes 

kommunikatív cselekvésre vonatkozik. Például az alábbi állítás egyszerre tartozhat az 

iránymutatás és a priorizálás kategóriákba: „Jó, a következő a helyzet, megvárjuk, amíg a 2/4-

es kazettát vissza tudjuk majd húzni. Ezt követően a 8-as gépnél ki kell deríteni, hogy mire 

történt a gépkiesés, és ha ezt kiderítettük és el tudjuk hárítani, akkor 8-as gép visszaindítása 

irányába fogunk tölteni.” 
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8. Hipotézisek  

A szakirodalom alapján megfogalmazott általánosabb érvényű hipotéziseket lebontom, 

specifikálom, hogy ezek az elvárások hogyan nyilvánulhatnak meg a vizsgált operátor 

teameknél a fenti fejezetben bemutatott team-folyamat kategóriák szintjén. A hipotézisek 

lebontásánál jelöltem, hogy az adott kategória az elemzés mely szintjén figyelhető meg.  

8.1. Hipotézisek a team-folyamatok és a teljesítmény kapcsolatára  
A fenti szakirodalom alapján azt feltételezem, hogy a jól teljesítő teamek team-folyamatai 

jelentős mértékben elkülönülnek a gyengén teljesítő teamek team-folyamataitól.  

1. Hipotézis: A jól teljesítő teamek hatékonyabbak az információáramlási, információ-

megosztási, információ-begyűjtési tevékenységükben a gyenge teamekhez képest. 

H1: A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAIK SORÁN: ELEMZÉS SZINTJE 

a) Koherensebb információáramlás figyelhető meg, a gyenge 
teljesítményű teamekhez képest: a jó teamek kommunikációjában 
kevesebb megszakadt gondolat azonosítható, a gyenge 
teljesítményű teamekhez képest.   

Koherencia 

b) Gyakrabban használnak zárt típusú kérdéseket: zárt 
információgyűjtő és megerősítő kérdéseket és ritkábban 
fogalmaznak meg nyílt információgyűjtő kérdéseket, mint a 
gyengén teljesítő teamek. 

Mondat szintű 
elemzés 

c) Gyakrabban használnak egyszerű megerősítést és ritkábban 
információval kiegészített megerősítést, a gyenge teljesítményű 
teamekhez képest. 

Mondat szintű 
elemzés 

d) Gyakrabban informálják egymást, mint a gyengén teljesítő teamek: 
gyakrabban adnak át technikai és személyzetre, saját 
tevékenységre vonatkozó információt; gyakrabban informálják 
egymást a jelenben és a jövőben zajló eseményekről, kevésbé a 
múltban zajló eseményekről; gyakrabban informálják egymást 
szándékosan és spontán módon egyaránt, mint a gyengén teljesítő 
teamek. 

Mondat szintű 
elemzés 

e) Nagyobb arányban használnak proaktív tudatosítást, és ritkábban 
emlékeztetést, mint a gyengén teljesítő teamek.  

Esemény szintű 
elemzés 

 

2. Hipotézis: A jól teljesítő teamek team-folyamataiban gyakrabban azonosíthatóak a 

tevékenység összehangolását, koordinációját elősegítő viselkedés jelei, a gyenge 

teljesítményű teamekhez képest. 

H2: A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAIK SORÁN: ELEMZÉS SZINTJE 

a) Gyakrabban használnak egyszerű és összetett utasításokat, mint a 
gyenge teljesítményű teamek. 

Mondat szintű 
elemzés 

b) Nagyobb arányban használnak iránymutatást, priorizálást, mint a 
gyengén teljesítő teamek.  

Esemény szintű 
elemzés 
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3. Hipotézis: A jól teljesítő teamek team-folyamataikban gyakrabban azonosíthatóak a 

felelősségteljes együttműködés, az egészleges és időben előrelátó viselkedés jelei a 

gyenge teamekhez képest. 

 H3: A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAIK SORÁN: ELEMZÉS SZINTJE 

a) Nagyobb arányban használnak összegzést, monitorozást, 
jövőtudatos tervezést és motiválást, segítségkérést, kérésre adott 
segítségnyújtást, mint a gyengén teljesítő teamek.  

Esemény szintű 
elemzés 

b) Kisebb arányban azonosítható konfliktus a gyengén teljesítő 
teamekhez viszonyítva. 

Esemény szintű 
elemzés 

8.2. Hipotézisek a team-folyamatok és a terhelés kapcsolatára 

4. Hipotézis: Magas terhelés alatt az információbefogadás, információfeldolgozás és a 

közösségi orientáció beszűkülésének jelei a team-folyamatokban is megnyilvánulnak.  

H4: MAGAS TERHELÉS ALATT A TEAM-FOLYAMATOKBAN: ELEMZÉS SZINTJE 

a) Csökken az információáramlás koherenciája: több megszakadt 
gondolat fordul elő, mint amikor a terhelés moderált szintű. 

Koherencia 

b) Csökken a megerősítések, az utasítások száma, valamint a saját 
tevékenységre, a személyzetre és a jövőre vonatkozó 
informálások aránya, szemben a moderált szintű terheléssel.  

Mondat szintű 
elemzés 

c) Csökken az iránymutatás, összegzés, jövőtudatos tervezés 
előfordulása, moderált szintű terheléshez viszonyítva.  

Esemény szintű 
elemzés 

d) Növekszik az emlékeztetés előfordulása, moderált szintű 
terheléshez viszonyítva. 

Esemény szintű 
elemzés 

 

5. Hipotézis: Magas terhelés alatt annak ellenére, hogy a kognitív erőforrások 

leterheltek, a szakmai probléma kezelését elősegítő team-folyamatok gyakrabban 

jelennek meg. 

H5: MAGAS TERHELÉS ALATT A TEAM-FOLYAMATOKBAN: ELEMZÉS SZINTJE 

a) Növekszik az információgyűjtő kérdések, spontán, szándékos és 
technikai, a múltra és a jelenre vonatkozó informálások 
gyakorisága, szemben a moderált szintű terheléssel.   

Mondat szintű 
elemzés 

b) Növekszik a monitorozás, segítségkérés előfordulása, a moderált 
szintű terheléshez viszonyítva. 

Esemény szintű 
elemzés 
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8.3. Hipotézisek a team-folyamatok terhelés és teljesítmény együttes 

hatására 

6. Hipotézis: A jól teljesítő teamek team-folyamataikat a környezet követelményeihez 

igazítják: hatékonyabban alkalmazkodnak a magas terheléshez, a gyenge teljesítményű 

teamekhez képest. 

H6: MAGAS TERHELÉS ALATT A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEKNÉL A TEAM-FOLYAMATOKBAN: ELEMZÉS SZINTJE 

a) Kevesebb megszakadt gondolat található a kommunikációban, a 
gyenge teamekhez képest.  

Koherencia 

b) Több egyszerű és összetett megerősítést használnak, a gyenge 
teamekhez képest. 

Mondat szintű 
elemzés 

c) Csökken az összetett utasítások száma a moderált szintű terheléshez 
képest. Míg a gyenge teljesítményű teameknél az összetett utasítások 
száma megnövekszik magas terhelés alatt a moderált szintű 
terheléshez képest.  

Mondat szintű 
elemzés 

d) Megnövekszik a spontán, saját tevékenységre és személyzetre 
vonatkozó informálások aránya, a moderált szintű terheléshez 
képest. Míg a gyengén teljesítő teameknél ezek a változók magas 
terhelés alatt lecsökkennek a moderált szintű terheléshez képest.  

Mondat szintű 
elemzés 

e) Csökken az iránymutatás, a jövőtudatos tervezés, a gyenge 
teamekhez képest. Míg a gyenge teljesítményű teameknél ezek a 
team-folyamatok megnövekednek, amikor a terhelés magas szintre 
emelkedik (moderált szintről). 

Esemény szintű 
elemzés 

f) Megnövekszik a monitorozás, priorizálás aránya a moderált szintű 
terheléshez képest. Míg a gyenge teameknél magas terhelés alatt 
ezek a team-folyamatok lecsökkennek.  

Esemény szintű 
elemzés 

g) Kevesebb segítségkérés, több proaktív tudatosítás figyelhető meg, a 
gyenge teamekhez képest. 

Esemény szintű 
elemzés 
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9. Eredmények 

9.1. Leíró eredmények 

TEAM-FOLYAMATOK „HOGYAN”-JÁRA VONATKOZÓ ELEMZÉSEK LEÍRÓ EREDMÉNYEI 

A team folyamatok „hogyan” szintű elemzése során a kezdeményezett, új gondolatokat 

felvető kommunikációs megnyilvánulásokat két kategóriába soroltam be: (1) folytatott 

gondolatok, (2) megszakadt gondolatok.   

Mivel eltérő hosszúságú volt a teamek párbeszéde a feladatmegoldás során, a kódolt 

kategóriák abszolút gyakorisága helyett százalékos arányszámmal, a kategóriák relatív 

gyakoriságával számoltam. A relatív gyakoriság számítás során kiszámoltam, hogy a 

kezdeményezett új gondolatok hány százalékát folytatták (folytatott gondolatok %) és hány 

százaléka szakad meg (megszakadt gondolatok %).  A lenti 13. ábra mutatja, hogy átlagosan 

a kezdeményezett gondolatok 80%-át folytatták és 20%-a szakadt meg. 

 

13. ábra: A team-folyamatok „hogyan” szintű elemzésének leíró eredményei 

TEAM-FOLYAMATOK TARTALMI ELEMZÉSEINEK LEÍRÓ EREDMÉNYEI 

A team-folyamatok tartalmi („mit”) elemzésének leíró eredményeit először a mondatok majd 

az események szintjén ismertetem.   

MONDAT SZINTŰ ELEMZÉSEK LEÍRÓ EREDMÉNYEI 

Az elemzés során a team-folyamat kategóriákat először mondatok szintjén kódoltam, majd 

ezek abszolút gyakorisága alapján kiszámoltam a kategóriák relatív gyakoriságát, százalékos 

arányát (%).  

A kategóriák relatív gyakoriság (%), százalékos arányát az alábbi képlet segítségével kaptam 

meg:  

 

kategória % 

 

=  

kategória abszolút gyakorisága 

(hány mondatban fordult elő a 

kategória) 

össz-mondatok száma 

79,65 

20,35 

Kommunikáció koherenciája 

Folytatott gondolatok %

Megszakadt
gondolatok%
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Minden teamre lebontva kiszámoltam összesen hányszor fordult elő az adott kategória és 

mivel itt az elemzés alapegysége a mondat volt, így ezt az értéket elosztottam az 

összmondatok számával (ahány mondat volt összesen az adott team feladatmegoldása során) 

és az így kapott érték a kategória százalékos arányát, a relatív gyakoriságát mutatja. Ennek a 

százalékos arányszámnak a kiszámolására azért volt szükség, mert bár a forgatókönyv azonos 

volt, ennek megoldása eltérő hosszúságú kommunikációt igényelt a különböző teameknél.  

 

14. ábra: Team-folyamatok tartalmi (mondat) szintű elemzések által feltárt 

kommunikációs megnyilvánulások 

Amint a fenti 14. ábrából is kitűnik, a team tagok közötti kommunikáció közel fele 

informálásból áll, a kérdések, utasítások, és megerősítések közel egyforma arányban jelennek 

meg a kommunikációban. 

 

15. ábra: A mondat szintű elemzések kommunikációs megnyilvánulásainak típusai 

Ha lebontjuk a kommunikációs megnyilvánulásokat típusaira, látható, hogy a kérdések zömét 

rövid megerősítést kérő kérdések, az utasításokat szintén rövid feladatkiosztások, a 

megerősítéseket, rövid, tömör egyszavas megerősítések, míg az informálásokat technikai 

informálások alkotják (15. ábra).   

15,68 

40,59 
21,30 

22,43 

Kommunikációs megnyilvánulások 

Összkérdés

Összinformálás

Összutasitas

Összmegerősítés
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ESEMÉNY SZINTŰ ELEMZÉSEK LEÍRÓ EREDMÉNYEI 

A kommunikáció esemény szintű kódolása során kétféle abszolút gyakoriság mutatót kaptam:  

 a kódolt kategóriák abszolút gyakoriságát: hányszor fordult elő az adott kategória 

(egy adott kódolt kategória több kommunikációs megnyilvánulást tartalmazhat), 

 a kódolt kommunikációs megnyilvánulások abszolút gyakoriságát: a kódolt 

kategória hány kommunikációs megnyilvánulás során figyelhető meg.  

A kódolt kommunikációs megnyilvánulások abszolút gyakorisága alapján számoltam ki a 

kategória relatív gyakoriságát (%), százalékos arányát, amit az alábbi képlet segítségével 

kaptam meg:  

kategória százalékos 

aránya (%) 
 =  

kódolt kommunikációs megnyilvánulások 

abszolút gyakorisága 

össz-kommunikációs megnyilvánulások 

száma 

Első lépésként kiszámoltam hány kommunikációs megnyilvánulás alatt figyelhető meg az 

adott kategória (kódolt kommunikációs megnyilvánulások abszolút gyakorisága), az így 

kapott értéket elosztottam az adott team feladatmegoldása során használt össz-kommunikációs 

megnyilvánulások számával. A kategória relatív gyakorisága (%) megmutatja, hogy az adott 

kategória a kommunikációs megnyilvánulások hány százalékát teszi ki. Ennek a százalékos 

arányszámnak a kiszámolására azért volt szükség, mert a teamek az adott forgatókönyv 

megoldása során használt kommunikációs megnyilvánulásainak a száma eltérő volt. 

Átlagosan 317 kommunikációs megnyilvánulás volt megfigyelhető teamenként, a szórás 

pedig 60,77 (29. sz. Melléklet).  

Az alábbi számítások során két mutatót használtam: a kódolt kommunikációs 

megnyilvánulások abszolút gyakoriságát („gyakoriság”-ként szerepel az ábrákon) és a 

kategóriák relatív gyakoriságát (%), százalékos arányát. 

A lenti ábrán látható (16. ábra), hogy a leggyakrabban kódolt team-folyamatok az események 

szintjén a monitorozás, ezt követi az összegzés, segítségkérés és segítségnyújtás kérésre, 

motiválás, priorizálás és az emlékeztetés. A legritkábban előforduló kategóriák a konfliktus, 

iránymutatás, proaktív tudatosítás, jövőtudatos tervezés és segítségnyújtás kérésre.  
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16. ábra: Az esemény szintű team-folyamat kategóriák százalékos eloszlása (%) 

A lenti táblázatból is kitűnik, a konfliktus magas szórása, ami annak köszönhető, hogy a 

konfliktus kategória 16 teamből mindössze 4 team esetében fordult elő. Így a továbbiakban a 

konfliktusra vonatkozó eredményeket csak tájékoztató jelleggel mutatom be. A lenti 

táblázatban látható (20. táblázat), hogy a leghosszabb kommunikációs megnyilvánulások a 

monitorozás, összegzés, segítségkérés és a kérésre történő segítségnyújtás, valamint a 

motiválás. 

Team-folyamat 

kategória neve 

Relatív gyakoriság 

(%) Abszolút gyakoriság 

Átlag Szórás  Átlag  Szórás  

Monitorozás 13,49 3,96 41,69 10,562 

Összegzés 6,25 3,31 19,25 9,469 

Segítségkérés 5,02 3,34 15,31 9,548 

Segítségnyújtás 

kérésre 
3,92 2,01 11,88 5,909 

Motiválás 3,80 3,04 12,06 11,240 

Priorizálás 3,45 1,52 10,81 5,180 

Emlékeztetés 3,40 1,71 10,56 5,921 

Konfliktus 1,84 4,77 6,75 18,674 

Iránymutatás 1,79 1,65 5,50 5,138 

Proaktív tudatosítás 1,78 ,92 5,56 2,683 

Jövőtudatos tervezés 1,09 ,65 3,44 2,128 

Segítségnyújtás 

kérés nélkül 
,62 ,62 1,94 2,081 

20. táblázat: Az esemény szintű team-folyamat kategóriák abszolút és relatív gyakorisága 
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9.2. A team-folyamatok és a teljesítmény kapcsolatára vonatkozó 

eredmények  

A team-folyamatok és a teljesítmény kapcsolatának vizsgálatához egyszempontos 

szórásanalízist, ANOVA próbát végeztem, ahol a független változó a team teljesítménye (1-

gyenge, 2- átlagos, 3- jó), a függő változók pedig a különböző team-folyamatokra vonatkozó 

változók. Ezeket a változókat a lenti 21. táblázatban összegeztem.  

Függő változók Elemzés szintje 
Koherencia mutatók: megszakadt és folytatott gondolatok aránya Team-folyamatok 

„hogyan” szintű elemzése 

Információgyűjtő kérdés, megerősítő kérdés. 

Egyszerű és összetett utasítás 

Egyszerű megerősítés és megerősítés információval 

Személyzeti informálás, Saját tevékenységre vonatkozó informálás, Technikai 

informálás; Szándékos és Spontán informálás, Informálás a múltra, jelenre, jövőre  

 

Tartalom „mit” mondat 

szintű elemzés 

Monitorozás, Összegzés, Motiválás, Priorizálás, Emlékeztetés, Iránymutatás, 

Proaktív tudatosítás, Konfliktus, Segítségkérés, Segítségnyújtás kérésre és kérés 

neélkül 

Tartalom „mit” esemény 

szintű elemzés 

21. táblázat: A kutatás függő változói 

A team-folyamat függő változóinál a kategóriák százalékos arányával és ezek abszolút 

gyakoriságával (vagyis a kódolt kategória hány kommunikációs megnyilvánulás során 

figyelhető meg) számoltam. A szórásanalízis legfontosabb feltételét előíró szórásazonosságot 

vizsgáló Leven próba három team-folyamat kategória esetében volt szignifikáns (monitorozás 

gyakoriság, motiválás % és gyakoriság, segítségkérés % és gyakoriság). Ezen kategóriáknál a 

fenti kapcsolatok vizsgálatát non-parametrikus Kruskal-Wallis próbával is megismételtem. 

A továbbiakban az elemzés eredményei a fentiekben bemutatott hipotézisek mentén mutatom 

be. 

H1: A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAIK SORÁN: ELEMZÉS SZINTJE 

a) Koherensebb információáramlás figyelhető meg, a gyenge 
teljesítményű teamekhez képest: a jó teamek kommunikációjában 
kevesebb megszakadt gondolat azonosítható, a gyenge 
teljesítményű teamekhez képest.   

Koherencia 

A lenti ábrán látható (17. ábra), hogy a kezdeményezett gondolatok hány százalékát folytatták 

és szakították meg a különböző teljesítményű teamek. Míg a jó teljesítményű teameknél a 

kezdeményezett gondolatok 12,5 %-a, addig a gyenge teljesítményű teameknél 26,3%-a 

megszakadt gondolat, vagyis annak ellenére, hogy az egyik team tag kezdeményez egy témát, 

gondolatot, a team tagok nem reagálnak rá (F=6,087; df=2; p=0,014; a jó és gyenge 

teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,005). A jó teljesítményű 

teameknél a kezdeményezett gondolatok 87,5%-a folytatódik, addig a gyenge teameknél az az 

arány 73,7%.     
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17. ábra: Kommunikáció koherenciája a team teljesítmény függvényében 

Az eredmények alapján az 1a. hipotézist sikerült alátámasztanom, miszerint a jó 

teljesítményű teameknél koherensebb a kommunikáció, kevesebb a megszakadt 

gondolat található, a gyenge teamekhez képest. 

H1: A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAIK SORÁN: ELEMZÉS SZINTJE 

b) Gyakrabban használnak zárt típusú kérdéseket: zárt 
információgyűjtő és megerősítő kérdéseket és ritkábban 
fogalmaznak meg nyílt információgyűjtő kérdéseket, mint a gyengén 
teljesítő teamek. 

Mondat szintű 
elemzés 

Amint a lenti ábrán (18. ábra) is látható a jó teljesítményű teamek ritkábban használnak nyílt 

információgyűjtő kérdéseket, szemben a gyenge teljesítményű teamekkel (F=4,260; df=2; 

p=0,038; a jó és gyenge teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,012). 

 

18. ábra: Nyílt információgyűjtő kérdés és teljesítmény kapcsolata 

A fenti összefüggés az információgyűjtő kérdésekre összességében is érvényes, bár a 

kapcsolat erőssége ebben az esetben a statisztikai értelmezhetőség, szignifikancia határán van 

(F=3,673; df=2; p=0,054; a jó és gyenge teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc 

próba p=0,018) (19. ábra).  
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19. ábra: Információgyűjtő kérdés és teljesítmény kapcsolata 

A zárt információgyűjtő kérdések és a megerősítést váró kérdések esetében nem találtam 

szignifikáns összefüggést. Így az 1b. hipotézist csak részben sikerült alátámasztani: 

A jól teljesítő teamek team-folyamaik során ritkábban fogalmaznak meg információgyűjtő 

kérdéseket, specifikusabban nyílt információgyűjtő kérdéseket, szemben a gyenge 

teljesítményű teamekkel.  

H1: A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAIK SORÁN: ELEMZÉS SZINTJE 

c) Gyakrabban használnak egyszerű megerősítést és ritkábban 
információval kiegészített megerősítést, a gyenge teljesítményű 
teamekhez képest. 

Mondat szintű 
elemzés 

A lenti ábrán (21. ábra) megfigyelhető a pozitív szignifikáns kapcsolat a megerősítések 

használata és a team teljesítménye között, függetlenül attól, hogy egyszerű vagy 

információval kiegészített megerősítésről van szó. A jó teljesítményű teamek 

kommunikációjának 22,7% egyszerű megerősítés, szemben a gyenge teamekkel, ahol ez az 

arány 13,6% (F=9,123; df=2; p=0,003; a jó és gyenge teljesítményű teameket összehasonlító 

LSD post-hoc próba p=0,002). Bár összességében a teamek kisebb arányban használnak 

információval kiegészített megerősítést, a fentihez hasonló összefüggés figyelhető meg ennél 

a változónál is (F=8,060; df=2; p=0,005; a jó és gyenge teljesítményű teameket összehasonlító 

LSD post-hoc próba p=0,008). 

Az eredmények tükrében a fenti 1c. hipotézis átfogalmazásra szorul:  

A jól teljesítő teamek gyakrabban használnak egyszerű és információval kiegészített 

megerősítést, a gyenge teamekhez képest.  
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21. ábra: Megerősítés és teljesítmény kapcsolata 

H1: A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAIK SORÁN: ELEMZÉS SZINTJE 

d) Gyakrabban informálják egymást, mint a gyengén teljesítő teamek: 
gyakrabban adnak át technikai és személyzetre, saját tevékenységre 
vonatkozó információt; gyakrabban informálják egymást a jelenben 
és a jövőben zajló eseményekről, kevésbé a múltban zajló 
eseményekről; gyakrabban informálják egymást szándékosan és 
spontán módon egyaránt, mint a gyengén teljesítő teamek. 

Mondat szintű 
elemzés 

A várttal ellentétes irányú, bár statisztikailag szignifikáns összefüggést találtam technikai 

informálások és a team teljesítmény között. A lenti ábrán (22. ábra) látható a technikai 

informálás és teljesítmény közötti szignifikáns negatív irányú kapcsolat (F=10,309; df=2; 

p=0,002; a jó és gyenge teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,001). 

A kapott eredmények a várttal megegyező összefüggést mutatnak az informálás személyzetről 

kategóriára vonatkozóan, bár az érték súrolja a statisztikai szignifikancia határát. A jól 

teljesítő teamek gyakrabban informálják egymást személyzeti jellegű információkról, 

kommunikációjuk 6,1%-át teszi ki ez a változó, szemben a gyengén teljesítő teamekkel, ahol 

ez az arány 4,1% (F=3,627;df=2; p=0,056). A saját tevékenységre vonatkozó informálások 

esetében az adatok nem érték el a statisztikai értelmezhetőség értékeit.  
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22. ábra: Informálások és teljesítmény kapcsolata 

A szándékos informálás esetében is a várttal ellentétes irányú kapcsolatot találtam, a gyenge 

teamek gyakrabban informálják egymást szándékosan, a jó teljesítményű teamekhez képest 

(F=8,026;df=2; p=0,005; a jó és gyenge teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc 

próba p=0,003). Míg a jól teljesítő teamek kommunikációjának 30,8%-át teszi ki a szándékos 

informálás, addig a gyenge teljesítményű teameknél ez az arány 42,1% (23. ábra). A spontán 

informálás esetében az adatok a várttal megegyező irányúak, de nem érik el a szignifikancia 

határát.  

Az informálás időiségét tekintve a múltra és a jövőre vonatkozó informálásokra nem kaptunk 

szignifikáns eredményeket. A jelen eseményeiről való informálásnál is a várttal ellentétes 

irányú összefüggést találtunk. Bár összességében az informálások döntő része a jelenre 

vonatkozik, ha ezt lebontjuk a három teljesítménykategóriára, kiderült, hogy a gyenge 

teljesítményű teamek gyakrabban informálják egymást a jelenről (32,38%), mint a jól teljesítő 

teamek (26,06%). Ez a különbség statisztikailag szignifikánsnak bizonyult (F=7,444; df=2; 

p=0,007).        

 

23. ábra: Szándékos informálás, jelenre vonatkozó informálás és teljesítmény kapcsolata 
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A kapott eredmények tükrében a fenti 1d. hipotézis számos ponton módosításra került. A saját 

tevékenységre, spontán informálásra, valamint a múltra, jövőre vonatkozó informálásra nem 

találtunk szignifikáns összefüggést. Az elemzések eredményei a technikai, szándékos és a 

jelenre vonatkozó informálásnál a várttal ellentétes kapcsolatot mutatnak.  

A jó teljesítményű teamek több személyzetre vonatkozó informálást használnak, mint a 

gyenge teamek, akik kommunikációjában viszont gyakrabban találunk szándékos, technikai 

és jelenre vonatkozó informálást. 

Áttekintve a kapott eredményeket összességében megállapítható, hogy a gyenge teljesítményű 

teamek többet informálják egymást (F=11,225; df=2; p=0,001; a jó és gyenge teljesítményű 

teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,002), több kérdést fogalmaznak meg 

(F=4,378; df=2; p=0,035; a jó és gyenge teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc 

próba p=0,012), mint a jól teljesítő teamek. A jó teljesítményű teamek viszont gyakrabban 

adnak megerősítést (F=11,385; df=2; p=0,001; a jó és gyenge teljesítményű teameket 

összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,000) (24. ábra). 

 

24. ábra: Össz-kommunikációs megnyilvánulások és teljesítmény kapcsolata 

H1: A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAIK SORÁN: ELEMZÉS SZINTJE 

e) Nagyobb arányban használnak proaktív tudatosítást, és ritkábban 
emlékeztetést, mint a gyengén teljesítő teamek.  

Esemény szintű 
elemzés 

Az alábbi ábrán látható (25. ábra), hogy a gyenge teameknél gyakrabban (5,50%) figyelhető 

meg az emlékezetés, mint a jól teljesítő (2,79%) teameknél (F=7,667; df=2; p=0,006; a jó és 

gyenge teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,009). Ez az 

összefüggés az emlékeztetés abszolút gyakoriságánál is bebizonyosodott (F=9,985; df=2; 

p=0,002; a jó és gyenge teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,002) 

(26. ábra). 
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25 ábra: Emlékeztetés (%) és teljesítmény 

kapcsolata 

 

26. ábra: Emlékeztetés (gyakoriság) és 

teljesítmény kapcsolata 

A proaktív tudatosítás esetében nem találtam szignifikáns különbséget a teljesítmény 

függvényében, így a fenti 1e. hipotézis, módosítással került elfogadásra: A jó teljesítményű 

teamek kevesebb emlékeztetést használnak, mint a gyenge teljesítményű teamek.  

H2: A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAIK SORÁN: ELEMZÉS SZINTJE 

a) Gyakrabban használnak egyszerű és összetett utasításokat, mint a 
gyenge teljesítményű teamek. 

Mondat szintű 
elemzés 

A lenti ábrán (27. ábra) szembe tűnik az összetett utasítások és a team teljesítmény közötti 

szignifikáns pozitív irányú összefüggés. A jó teljesítményű teamek kommunikációjának 

átlagosan 3,6%-át teszi ki az összetett utasítás, ez az arány a gyenge teljesítményű teameknél 

mindössze 1,3% (F=8,635; df=2; p=0,004; a jó és gyenge teljesítményű teameket 

összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,002).  

 

27. ábra: Összetett utasítások és teljesítmény kapcsolata 

Ez a pozitív irányú szignifikáns összefüggés nem bizonyosodott be az egyszerű utasításoknál, 

így a kapott eredmények csak részben szolgálnak a fenti 2a. hipotézis alátámasztására.  
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A jól teljesítő teamek gyakrabban használnak összetett utasításokat, a gyenge teamekhez 

viszonyítva. 

H2: A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAIK SORÁN: ELEMZÉS SZINTJE 

a) Nagyobb arányban használnak iránymutatást, priorizálást, mint a 
gyengén teljesítő teamek.  

Esemény szintű 
elemzés 

A lenti ábrán jól látható (28. ábra), hogy a gyenge teamek nagyon kevés iránymutatást 

használnak feladat megoldásuk során, szemben az átlagos és jól teljesítő teamekkel. A jó 

teljesítményű teameknél átlagosan a team kommunikációjának 3,35%-át teszi ki az 

iránymutatás, míg ez az arány a gyengén teljesítő teameknél 0,21% (F=5,948; df=2; p=0,015; 

a jó és gyenge teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,004). Ez az 

összefüggés hasonló módon bebizonyosodott a kategória gyakoriságát tekintve is, a jól 

teljesítő teameknél feladatmegoldásuk során átlagosan 10 kommunikációs megnyilvánulás 

során fókuszálnak az iránymutatásra (F=3,900; df=2; p=0,47; a jó és gyenge teljesítményű 

teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,016; 29. ábra). 

 

28. ábra: Iránymutatás (%) és teljesítmény 

kapcsolata 

 

29. ábra: Iránymutatás (gyakoriság) és teljesítmény 

kapcsolata 

Összességében a fenti 2b. hipotézist részben sikerült igazolnom, a priorizálást tekintve az 

eredmények nem szignifikánsak, így a fenti hipotézist a következőre módosult: 

A jól teljesítő teamek gyakrabban használnak iránymutatást, mint a gyenge teamek. 

 H3: A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAIK SORÁN: ELEMZÉS SZINTJE 

a) Nagyobb arányban használnak összegzést, monitorozást, 
jövőtudatos tervezést és motiválást, segítségkérést, kérésre adott 
segítségnyújtást, mint a gyengén teljesítő teamek.  

Esemény szintű 
elemzés 

Az alábbi ábrán látható (30. ábra), hogy összegzés esetében a jól teljesítő teamek 

elkülönülnek a gyenge és átlagos teljesítményű teamektől. A jó teljesítményű teamek 

kommunikációjának 10,36%-át, míg a gyengén teljesítő teamek verbális megnyilvánulásainak 

csak 4,57%-át teszi ki az összegzés (F=8,108; df=2; p=0,005; a jó és gyenge teljesítményű 

teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,004).   
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30. ábra: Összegzés és teljesítmény kapcsolata 

A monitorozást tekintve hasonló összefüggés figyelhető meg (F= 8,127; df=2; p=0,005; a jó 

és gyenge teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,003). A jól teljesítő 

teamek kommunikációs megnyilvánulásainak 18,36%-át teszi a monitorozásra utaló 

kommunikációs megnyilvánulások, szemben a gyenge teamekkel, ahol ez az arány 11,07%. 

(31. ábra)  

 

31. ábra: Monitorozás és teljesítmény kapcsolata 

A jövőtudatos tervezést tekintve bár kisebb a különbség a gyengén és jól teljesítő teamek 

között, de ez még mindig szignifikánsnak tekinthető (F= 3,863; df=2; p=0,048; a jó és gyenge 

teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,023). A lenti ábrán 

megfigyelhető, hogy az összefüggés az elvárttal megegyező irányú, a jó teljesítményű teamek 

(1,44%) gyakrabban használnak jövőtudatos tervezést szemben a gyengén teljesítő teamekkel 

(0,43%) (32. ábra).    
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32 ábra: Jövőtudatos tervezés és teljesítmény kapcsolata 

A motiválás esetében, ahogy a lenti ábrán is látható (33. ábra), a várttal ellentétes 

összefüggést találtam, a gyenge teamek számottevően több motiválást (7,29%) használnak, 

szemben a jó teljesítményű (2,23%) teamekkel (F= 5,961; df=2; p=0,015; a jó és gyenge 

teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,010). Ez az összefüggés 

megfigyelhető a kommunikációs megnyilvánulások abszolút gyakoriságát tekintve is (34. 

ábra), ahol a Kruskal Wallis próba szignifikancia szintje p=0,046.  

 

33. ábra Motiválás (%) és teljesítmény 

kapcsolata 

 

34. ábra Motiválás (gyakoriság) és teljesítmény 

kapcsolata 

A segítségkérést tekintve a gyenge teamek gyakrabban kérnek segítséget, kommunikációjuk 

8,98,%-a segítségkérés, szemben a jó teljesítményű teamekkel, akiknél ez az arány csak 

3,66%. Bár a gyenge teameknél a segítségkérés szórása meglehetősen nagy, ez az eredmény 

szignifikánsnak mutatkozott úgy a százalékos arányt (F=6,588; df=2; p=0,011; a jó és gyenge 

teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,011; 35 ábra), mint a 

segítségkérés abszolút gyakoriságát (A Kruskal Wallis próba p=0,017; 36. ábra) tekintve.  
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35. ábra: Segítségkérés (%) és teljesítmény 

kapcsolata 

 

36. ábra: Segítségkérés (gyakoriság) és 

teljesítmény kapcsolata 

Bár a segítségnyújtásában nem találtam szignifikáns különbséget a team teljesítmény 

függvényében, kiszámoltam, hogy hány segítségkérés marad megválaszolatlanul, vagyis hány 

segítségkérést fogalmaznak meg a teamek, amelyekre nem érkezik válasz. Ezt a mutatót 

tekintve szignifikáns különbség mutatkozott (F=31,072; df=2 p=0,000; a jó és gyenge 

teljesítményű teameket összehasonlító LSD post-hoc próba p=0,000). Látható az alábbi ábrán 

(37. ábra), hogy a gyenge teameknél átlagosan 7 segítségkérés marad megválaszolatlanul, 

míg a jó teljesítményű teameknél közel nulla a válasz nélkül maradt segítségkérések száma 

(0,25).  

 

37. ábra: Válasz nélküli segítségkérés és teljesítmény kapcsolata 

Összességében a fenti 3a. hipotézisemet részben sikerült igazolnom: a motiválásra és a 

segítségkérésre vonatkozó eredmények a várttal elenetétes irányúak, a segítségnyújtás 

tekintve az eredmények nem szignifikánsak. Az eredmények kibővültek még egy új 

mutatóval, a válasz nélkül maradt segítségkérésekkel, ahol viszont szignifikáns eredmények 

születtek. A fentiekben bemutatott eredmények alapján a fenti 2. hipotézis a következőre 

módosult: a jól teljesítő teamek team-folyamataikban gyakrabban azonosítható összegzés, 

monitorozás, jövőtudatos tervezés, a gyenge teljesítményű teamekhez képest, akiknél a 

motiválás, segítségkérés és válasz nélküli segítségkérés figyelhető meg gyakrabban.  
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HIPOTÉZIS 2. A JÓ TELJESÍTMÉNYŰ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAIK SORÁN: ELEMZÉS SZINTJE 

Kisebb arányban azonosítható konfliktus, a gyengén teljesítő 
teamekhez viszonyítva. 

Esemény szintű 
elemzés 

Mivel a konfliktus összesen a 16 teamből 4 team esetében fordult elő a statisztikai próbát csak 

tájékoztató jelleggel végeztem el. A Kruskal Wallis non-parametrikus próba (mivel a Levene 

teszt szignifikáns) eredményei szignifikánsnak mutatkoztak (p=0,016), eszerint a gyenge 

teameknél gyakrabban figyelhető meg konfliktus, ez az eredmény egyértelmű, hiszen a 

beazonosított 4 teamből 3 gyenge teljesítményű volt.  

A fenti 2b. hipotézis megvizsgálását az adatok nem tették lehetővé, a statisztikai próbák 

elvégzése nem javasolt a konfliktus alacsony szórása miatt. 

9.3. Eredmények: team-folyamatok a terhelés függvényében 

Az eredmények további elemzése során a team-folyamat (mind a „hogyan” és „mit” 

elemzések) változóit szétbontottam a terhelés három fázisára, megvizsgálva, hogy a team-

folyamat kategóriák előfordulása hogyan változik a terhelés növekedésével, illetve 

csökkenésével.  

A team-folyamat kategóriák változását a terhelés, illetve a teljesítmény függvényében 

Általános lineáris modellek (General Linear Modell, GLM) közül az Összetartozó mérésekkel 

(Repeated measure) vizsgáltam, ahol a terhelés három különböző fázisa (1- magas terhelés 

előtt, moderált szintű terhelés, 2- magas terhelés alatt és 3- magas terhelés után, ismét 

moderált szintű terhelés) összetartozó, ismételt mérést eredményeztek. Az Általános lineáris 

modell lehetőséget ad a terhelés hatásának külön, illetve a terhelés és teljesítmény együttes 

hatásának a vizsgálatára. Első lépésként a terhelésre vonatkozó szignifikáns eredményeket 

mutatom be, majd a következő fejezetben térek ki a terhelés és teljesítmény együttes 

hatásának eredményeire. 

H4. MAGAS TERHELÉS ALATT A TEAM-FOLYAMATOKBAN: ELEMZÉS SZINTJE 

a) Csökken az információáramlás koherenciája: több megszakadt 
gondolat fordul elő, mint amikor a terhelés moderált szintű. 

Koherencia 

 

38. ábra: Kommunikáció koherenciája a terhelés függvényében 
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A fenti 38. ábra bemutatja, hogyan változik a megszakadt és a folytatott gondolatok aránya a 

terhelés függvényében. Látható, hogy magas terhelés alatt megemelkedik a megszakadt és 

ezzel arányosan lecsökken a folytatott gondolatok aránya. Ahogy a terhelés ismét moderált 

szintre csökken, az arányok visszaállnak a kezdeti moderált szinten tapasztaltakhoz, 

megemelkedik a folytatott és csökken a megszakadt gondolatok aránya (F=29,629; df=2; 

p=0,000).  

Az eredmények alapján a fenti 4a. hipotézis alátámasztást nyert, miszerint magas terhelés 

alatt csökken az információáramlás koherenciája, több megszakadt gondolat fordul elő. 

HIPOTÉZIS 4. MAGAS TERHELÉS ALATT A TEAM-FOLYAMATOKBAN CSÖKKEN: ELEMZÉS SZINTJE 

b) A megerősítések, az utasítások száma, valamint a saját 
tevékenységre, a személyzetre és a jövőre vonatkozó informálások 
aránya, szemben a moderált szintű terheléssel.  

Mondat szintű 
elemzés 

A megerősítések esetében csak az egyszerű megerősítéseknél kaptam szignifikáns változást 

(39. ábra), a terhelés megemelkedésével lecsökken az egyszerű megerősítések száma, amint a 

terhelés moderálttá válik, ismét megemelkedik (F=25,760; df=2; p=0,000). 

 

39. ábra: Megerősítések a terhelés különböző fázisaiban 

Az utasításokat tekintve szignifikáns változást csak az összetett utasításoknál kaptam (40. 

ábra), amely valóban lecsökken a terhelés megemelkedésével és enyhe növekedést mutat, 

amint a terhelés ismét moderálttá válik (F=5,979; df=2; p=0,016).  
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40. ábra: Utasítások a terhelés különböző fázisaiban 

A saját tevékenységre vonatkozó informálást (41.ábra) tekintve egy enyhe változás 

érzékelhető a terhelés megemelkedésével, de amint a terhelés ismét moderálttá válik, a 

kommunikációban megemelkednek a saját tevékenységre, szándékra vonatkozó informálások 

(F=36,789; df=2; p=0,000).  

A személyzetről való informálás változónál nem találtam szignifikáns változást a terhelés 

függvényében. 

 

 

41. ábra: Informálás tárgya a terhelés 

különböző fázisaiban 
42. ábra: Informálások időisége a terhelés 

különböző fázisaiban 

Az informálás időiségét tekintve a jövőre irányuló informálás adatainak elemzésére szolgáló 

Általános lineáris modell (GLM) előfeltétele nem teljesül, ami óvatosságra int az eredmények 

értelmezésekor. Bár statisztikailag szignifikáns eredményt kaptunk, a jövőre vonatkozó 

informálások lecsökkennek a terhelés megemelkedésével, és ismét megnövekednek, amint a 

terhelés moderálttá válik (F=5,458; df=2; p=0,021; 42. ábra).  
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Figyelembe véve a statisztikai próbák eredményeit, a fenti 4b. hipotézis néhány ponton 

módosításra került: magas terhelés alatt jelentősen csökken az egyszerű megerősítések és az 

összetett utasítások száma, saját tevékenységre és a jövőre vonatkozó informálások esetében 

enyhébb változás észlelhető az előtte levő moderált szintű terheléshez képest. A jövőre 

vonatkozó informálásoknál valóban észlelhető egy csökkenés a terhelés megemelkedésével, 

de a statisztikai próba előfeltétele nem teljesül, ami korlátozza az eredmények 

általánosíthatóságát.  

HIPOTÉZIS 3. MAGAS TERHELÉS ALATT A TEAM-FOLYAMATOKBAN CSÖKKEN: ELEMZÉS SZINTJE 

c) Az iránymutatás, összegzés, jövőtudatos tervezés előfordulása, 
moderált szintű terheléshez viszonyítva.  

Esemény szintű 
elemzés 

A lenti ábrából látható (43. ábra), hogy az iránymutatás abszolút gyakorisága (F=4,664;df=2; 

p=0,032) lecsökken a magas terhelés alatt, majd ezt követően, amikor ismét moderálttá válik a 

terhelés, megemelkedik.  

 

43. ábra: Iránymutatás és Priorizálás a terhelés függvényében 

Az összegzések használata magas terhelés alatt szintén csökken, ami a lenti ábrán is kitűnik 

(F=10,528; df=2; p=0,002), majd amint a terhelés moderálttá válik, ismét növekszik és 

magasabb értéket ér el, mint magas terhelés előtt (44. ábra).  
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44. ábra Összegzés a terhelés függvényében 

A jövőtudatos tervezés magas terhelés előtt sem ér el túl magas értékelt, de ez a szám 

lecsökken közel nulla értékre, amint a terhelés magas szintre emelkedik, majd ezt követően, 

amint a terhelés ismét moderálttá válik, megemelkedik (F=5,027; df=2; p=0,026) (45.ábra). 

 

45. ábra: Jövőtudatos tervezés a terhelés függvényében 

Összességében a fentiekben megfogalmazott 4c. hipotézist sikerült alátámasztani, miszerint: 

magas terhelés alatt csökken az iránymutatás, összegzés, jövőtudatos tervezés előfordulása.  

H4: MAGAS TERHELÉS ALATT A TEAM-FOLYAMATOKBAN: ELEMZÉS SZINTJE 

e) Növekszik az emlékeztetés előfordulása, moderált szintű 
terheléshez viszonyítva. 

Esemény szintű 
elemzés 

Az emlékeztetés százalékos aránya kis mértékben megemelkedik a terhelés növekedésével, a 

legnagyobb mértékű változás magas terhelés után következik be (F=4,589; df=2; p=0,033). 

Az emlékeztetés abszolút gyakorisága viszonylag állandó marad magas terhelés alatt, itt is 

lényeges növekedés tapasztalható, amint a terhelés ismét moderált szintűvé válik (F=5,744; 

df=2; p=0,018) (46. ábra).   
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46. ábra: Emlékeztetés a terhelés függvényében 

Az emlékezetetés mellett a proaktív tudatosítás használata is megemelkedik magas terhelés 

alatt, bár ez az emelkedés még moderált szintű (47. ábra). Ez a növekedés intenzívvé válik, 

amint a terhelés ismét moderált szintre csökken (F=9,598; df=2; p=0,003).  

 

47. ábra: Proaktív tudatosítás a terhelés függvényében 

A 4d. hipotézis egy ponton kiegészül így az alábbi formában sikerült az eredményekkel 

alátámasztani: magas terhelés alatt megemelkedik az emlékeztetés, proaktív tudatosítás 

aránya a moderált szintű terheléshez képest. Bár jelentősebb változás következik be a 

terhelés harmadik fázisában, amikor magas szintről ismét moderálttá válik a terhelés. 

HIPOTÉZIS 5. MAGAS TERHELÉS ALATT A TEAM-FOLYAMATOKBAN: ELEMZÉS SZINTJE 

a) Növekszik az információgyűjtő kérdések, a spontán és szándékos, 
technikai, a múltra és a jelenre vonatkozó informálások 
gyakorisága, szemben a moderált szintű terheléssel.   

Mondat szintű 
elemzés 
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A lenti ábrán (48. ábra) is látható, hogy az információgyűjtő kérdések száma magas terhelés 

alatt megemelkedik, az előtte levő moderált szintű terheléshez képest, azonban ez a 

növekedés tovább fokozódik, amint a terhelés ismét moderálttá válik (F=3,283; df=2; 

p=0,073).  

 

48. ábra: Információgyűjtő kérdés terhelés különböző fázisaiban 

Az informálásokra vonatkozóan a fenti 41. ábrán látható, hogy magas terhelés alatt 

megnövekszik a technikai informálások száma, majd amint a terhelés ismét moderálttá válik, 

csökken (F=11,956;df=2; p=0,001). 

Az informálás időiségét tekintve a fenti ábrán látható (42.ábra), hogy a múltra (F=3,936; 

df=2; p=0,039) és a jelenre (F=4,206; df=2; p=0,041) vonatkozó informálások az elvárttal 

megegyező irányú változást mutatnak a terhelés megemelkedésével, és amint a terhelés 

lecsökken, az informálások is csökkennek. 

Mind a szándékos (F=6,279, df=2; p=0,014), mind a spontán informálások (F=11,650; df=2; 

p=0,002) aránya megnövekszik, amint a terhelés megemelkedik, azonban a spontán 

informálások száma lecsökken, míg a szándékos informálások száma megemelkedik, amint a 

terhelés ismét moderálttá válik (49. ábra). 
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49. ábra: Informálás szándéka a terhelés különböző fázisaiban 

Az eredmények alapján a fenti 5a. hipotézist sikerült alátámasztani: magas terhelés alatt 

növekszik az információgyűjtő kérdések, a technikai, szándékos és spontán, múltra és 

jelenre vonatkozó informálások gyakorisága a moderált szintű terheléshez viszonyítva. 

HIPOTÉZIS 5. MAGAS TERHELÉS ALATT A TEAM-FOLYAMATOKBAN NÖVEKSZIK: ELEMZÉS SZINTJE 

b) A monitorozás, segítségkérés előfordulása, a moderált szintű 
terheléshez viszonyítva. 

Esemény szintű 
elemzés 

Amint a lenti ábrán is látható (50. ábra) a monitorozás valóban megnövekszik a terhelés 

szintjének emelkedésével, majd ahogy a terhelés ismét moderálttá válik, lecsökken ugyan arra 

a szintre, ahol magas terhelés előtt volt (F=12,275; df=2 p=0,001).   

 

50. ábra: Monitorozás a terhelés függvényében 

Az alábbi ábrán is látható (51. ábra), hogy a segítségkérések változása is hasonló tendenciát 

mutat a monitorozás változásával, megemelkedik a terhelés szintjének növekedésével és 

lecsökken, amint a terhelés ismét moderált szintű lesz (F=7,040; df=2; p=0,009).  
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51. ábra: Segítségkérés a terhelés függvényében 

A kérésre adott segítésnyújtások száma is hasonlóan változik a fenti két kategóriához: 

megemelkedik a terhelés szintjének növekedésével, majd a magas terhelés után ismét 

lecsökken közel arra a szintre, ahol magas terhelés előtt volt (F=3,222; df=2; p=0,076) (52. 

ábra). Bár ez a változás a statisztikai szignifikancia határát súrolja.  

 

52. ábra: Segítségnyújtás kérésre a terhelés függvényében 

Összességében az 5b. „Magas terhelés alatt megnövekszik a monitorozás, segítségkérés 

előfordulása” hipotézist sikerült alátámasztani. 

9.4. Eredmények: team-folyamatok a terhelés-teljesítmény együttes 

hatásának függvényében  

Amint az előző fejezet elején is említettem, a team-folyamat kategóriák változását a terhelés 

és a teljesítmény együttes hatásának függvényében általános lineáris modellek (General 

Linear Modell, GLM) közül az Összetartozó mérésekkel (Repeated measure) vizsgáltam. A 

fenti fejezetben csak a terhelés hatására vonatkozó eredményeket mutattam be, a lentiekben a 

terhelés és teljesítmény együttes hatására vonatkozó szignifikáns eredményeket ismertetem az 

előzetesen megfogalmazott hipotézisek mentén.  
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H6: MAGAS TERHELÉS ALATT A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEKNÉL A TEAM-FOLYAMATOKBAN: ELEMZÉS SZINTJE 

a) Kevesebb megszakadt gondolat található a kommunikációban, a 
gyenge teamekhez képest.  

Koherencia 

Megvizsgálva a kommunikáció koherenciáját a terhelés és teljesítmény függvényében, 

összességében megállapítható, hogy mind a gyenge, átlagos és jó teljesítményű teamek 

kommunikációjában megnövekszik a megszakadt gondolatok aránya magas terhelés alatt. 

Azonban jelentősen kiugró ez az arány a gyenge teljesítményű teameknél. A lenti 53. ábrán 

látható, hogy a gyenge teljesítményű teameknél magas terhelés alatt a kezdeményezett 

gondolatoknak közel fele megszakad. Ez az összefüggés egy próba eredményei szerint 

szignifikánsnak bizonyult (F=3,997; df=2; p=0,049). A regresszió elemzés eredményei is 

alátámasztják, hogy a gyenge teljesítményű teamek kommunikációjában több megszakadt 

gondolat azonosítható magas terhelés előtti moderált (Beta=14,339; t=3,034;p=0,010) és 

magas szintű terhelés alatt egyaránt (Beta=22,686; t=3,603;p=0,003). 

Az eredmények alapján megállíthatjuk, hogy a fenti 6a. hipotézist sikerült alátámasztani, 

miszerint a jól teljesítő teameknél a team-folyamatokban magas terhelés alatt kevesebb 

megszakadt gondolat található a gyengén teljesítő teamekhez képest. 

 

53. Ábra: A kommunikáció koherenciája a terhelés és teljesítmény függvényében 

H6: MAGAS TERHELÉS ALATT A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEKNÉL A TEAM-FOLYAMATOKBAN: ELEMZÉS SZINTJE 

b) Több megerősítést használnak, a gyenge teamekhez képest. Mondat szintű 
elemzés 

Amint a lenti 54. ábrán is látható, az egyszerű megerősítések aránya lecsökken magas 

terhelés alatt, de a jó teljesítményt nyújtó teamek magas terhelés alatt is nagyobb arányban 

használnak megerősítést, a gyenge teljesítményű teamekhez képest.  
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54. ábra: Egyszerű megerősítések a terhelés és teljesítmény függvényében 

Bár a terhelés és teljesítmény együttes hatását vizsgáló statisztikai próbák közül egy éri el a 

statisztikailag szignifikáns értéket (22. táblázat). A regresszió elemzés eredményei szerint a 

terhelés mindhárom fázisában a gyenge teljesítményű teamek kevesebb egyszerű megerősítést 

fogalmaznak meg (23. táblázat).  

Próba 
neve 

F 
értéke 

Szabad-
ságfok 

(df) 

p értéke  

 Pillai's 
Trace 

1,783 4,0 0,163 

Wilks' 
Lambda 

1,933 4,0 0,137 

Hotelling's 
Trace 

2,046 4,0 0,123 

Roy's 
Largest 
Root 

4,797 2,0 0,028 

 

Terhelés 
szintje 

Teljesítmény 
szintje 

Beta 
értéke 

t 
értéke 

p 
értéke 

magas 
terhelés 

előtt 

gyenge -10,201 -2,741 0,017 

magas 
terhelés 

alatt 

gyenge -7,302 -2,160 0,050 

magas 
terhelés 

után 

gyenge -8,864 -3,307 0,006 

 

22. táblázat: Egyszerű megerősítések 

terhelés és teljesítmény együttes hatásának 

függvényében 

23. táblázat: Regresszió elemzések eredményei 

egyszerű megerősítésre vonatkozóan 

Összességében az eredmények alapján a fenti 5b. hipotézist részben sikerült alátámasztani, 

miszerint: a jó teljesítményű teamek magas terhelés alatt több egyszerű megerősítést 

használnak. Az információval kiegészített megerősítés esetében nem találtam szignifikáns 

összefüggést a terhelés és teljesítmény függvényében. 

H6: MAGAS TERHELÉS ALATT A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEKNÉL A TEAM-FOLYAMATOKBAN: ELEMZÉS SZINTJE 

c) Csökken az összetett utasítások száma a moderált szintű terheléshez 
képest. Míg a gyenge teljesítményű teameknél az összetett utasítások 
száma megnövekedik magas terhelés alatt a moderált szintű 
terheléshez képest.  

Mondat szintű 
elemzés 

A lenti ábrán látható (55. ábra), hogy a jó teljesítményű teameknél magas terhelés alatt 

jelentősen csökkennek az összetett utasítások, melyek inkább a feladatteljesítés elején 

fordulnak elő gyakrabban. A gyengén teljesítő teamek viszont elmulasztják a feladatteljesítés 
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elején megfogalmazni az összetett utasításokat, és magas terhelés alatt megemelkedik ennek a 

változónak a használata. A terhelés szintjének csökkenésével viszont mind a három típusú 

teamnél csökken. Mivel a különböző statisztikai próbák eltérő (bár mind szignifikáns) 

értékeket mutatnak, az alábbi 24. táblázatban foglaltam össze ezek értékeit és szignifikancia 

szintjeit.  

Próba neve F 
értéke 

Szabadságfok 
(df) 

Szignifikancia 
értéke  

Pillai’s Trace 2,997 4,0 0,037 

Wilks’ Lambda 3,554 4,0 0,021 

Hotelling’s Trace 4,044 4,0 0,013 

Roy’s Largest 
Root 

9,264 2,0 0,003 

24. táblázat: Összetett utasítások a terhelés és teljesítmény együttes hatásának függvényében 

 

55. ábra: Összetett utasítások a terhelés és teljesítmény függvényében 

Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy magas terhelés alatt a jó teljesítményű 

teameknél a z összetett utasítások megemelkednek, míg a gyenge teljesítményű teameknél 

ezek aránya csökken az előtte levő moderált szintű terheléshez viszonyítva. 

A fenti 6c. hipotézist sikerült alátámasztani.  

H6: MAGAS TERHELÉS ALATT A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEKNÉL A TEAM-FOLYAMATOKBAN: ELEMZÉS SZINTJE 

d) Megnövekszik a spontán, saját tevékenységre és személyzetre 
vonatkozó informálások aránya, a moderált szintű terheléshez képest. 
Míg gyengén teljesítő teameknél ezek a változók magas terhelés alatt 
lecsökkennek a moderált szintű terheléshez képest.  

Mondat szintű 
elemzés 

A spontán informálás aránya magas terhelés alatt a jó teljesítményt nyújtó teameknél 

megemelkedik, azonban ez elvárt csökkenő hatással ellentétben a gyenge teameknél is 

hasonló növekedés észlelhető. Bár fontos megjegyeznünk, hogy, amint a lenti 56. ábrából is 

kitűnik a spontán informálások aránya a jó teljesítményű teameknél a feladat végrehajtás 

kezdeti szakaszában és magas terhelés alatt is a legmagasabb értékeket éri el a gyenge és 

átlagos teamekhez viszonyítva. 
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Amint a lenti 25. táblázatból is kitűnik, a spontán informálás a terhelés és teljesítmény 

függvényében a statisztikai próbák többsége szerint szignifikánsan változik. Azonban a 

változások iránya nem egyezik meg teljes mértékben az elvártakkal. 

Próba neve F 
értéke 

Szabadságfok 
(df) 

Szignifikancia 
értéke  

Pillai's Trace 2,463 4,0 0,070 

Wilks' 
Lambda 

2,935 4,0 0,042 

Hotelling's 
Trace 

3,345 4,0 0,028 

Roy's 
Largest Root 

7,901 2,0 0,006 

25. táblázat: Spontán informálás a terhelés és teljesítmény együttes hatásának függvényében 

 

56. ábra: Spontán informálás a terhelés és teljesítmény függvényében 

A regresszió elemzés eredményei szerint a feladatteljesítés első szakaszában (magas terhelés 

előtti moderált terhelés alatt) a spontán informálás gyakori használatát előrejelzi a team 

teljestménye: a gyenge (és közepes) teljesítményű teamek kevesebb spontán informálást 

használnak, a jó teljesítményű teamekhez képest (Beta=-5,913; t=-2,578; p=0,023).  

A személyzetről való informálások magas terhelés alatt a jó teljesítményű teameknél 

megemelkednek, ezzel ellentétes irányú változás figyelhető meg a gyenge teameknél (57. 

ábra). Mivel a különböző statisztikai próbák eltérő (bár mind szignifikáns) értékeket 

mutatnak, az alábbi 26. táblázatban foglaltam össze ezek értékeit és szignifikancia szintjeit.  

Próba neve F 
értéke 

Szabadságfok 
(df) 

Szignifikancia 
értéke  

Pillai's Trace 3,466 4,0 0,021 

Wilks' Lambda 4,127 4,0 0,011 

Hotelling's Trace 4,719 4,0 0,007 

Roy's Largest 
Root 

10,628 2,0 0,002 

26. táblázat: Informálás a személyzetről a terhelés és teljesítmény együttes hatásának 

függvényében 
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A fenti kapcsolatokat a regresszió elemzés eredménye is megerősíti, miszerint magas terhelés 

alatt a személyzeti informálás használatát előrejelzi a team teljesítménye: gyenge 

teljesítményű teamek kevesebb személyzetről való informálást használnak, a jó teljesítményű 

teamekhez viszonyítva (Beta=-4,858; t=-2,918; p=0,012).  

 

57. ábra: Informálás a személyzetről a terhelés és teljesítmény függvényében 

A saját tevékenységre vonatkozó informálások esetében csak az egyik statisztikai próba 

eredménye mutat szignifikáns értéket a terhelés és teljesítmény együttes hatásának 

függvényében, amint az a lenti 27. táblázatból kiderül.  

Próba neve F 
értéke 

Szabadságfok 
(df) 

Szignifikancia 
értéke  

Pillai's Trace 2,088 4,0 0,111 

Wilks' Lambda 2,185 4,0 0,101 

Hotelling's Trace 2,246 4,0 0,097 

Roy's Largest 
Root 

4,931 2,0 0,025 

27. táblázat: Informálás a személyzetről a terhelés és teljesítmény együttes hatásának 

függvényében 

A saját tevékenységre vonatkozó informálások magas terhelés alatt a gyengén teljesítő 

teameknél csökkennek, míg a jól teljesítő teameknél egy enyhe mértékű növekedés észlelhető 

(58. ábra).  

 

58. ábra: Informálás saját tevékenységről a terhelés és teljesítmény függvényében 
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A fenti eredményeket kiegészíti még a technikai informálások, és a megerősítő kérdések 

szignifikáns változása a terhelés és teljesítmény együttes hatsásának függvényében. 

A technikai informálások magas terhelés alatt intenzíven megemelkednek a gyenge 

teljesítményű teameknél, ezzel szemben a jó teljesítményű teameknél ez a változó végig, a 

terhelés mindhárom fázisában viszonylag stabil (a többi kategóriához viszonyítva magas) 

szinten marad (59. ábra).  

 

59. ábra: Technikai informálások a terhelés és teljesítmény függvényében 

Bár a technikai informálás a terhelés és teljesítmény együttes hatásának függvényében, amint 

a lenti 28. táblázatból is kiderül, csak egy statisztikai próba eredménye szerint mutat közel 

szignifikáns változást (F=3,486; df=2; p=0,061). A regresszió elemzés eredményei szerint 

magas terhelés alatt a gyenge teljesítményű teamek több technikai informálást használnak a jó 

teljesítményű teamekhez viszonyítva (Beta=19,681; t=4,334; p=0,001). 

Próba neve F 
értéke 

Szabadságfok 
(df) 

Szignifikancia 
értéke  

Pillai's Trace 2,019 4,0 0,121 

Wilks' Lambda 1,950 4,0 0,135 

Hotelling's Trace 1,867 4,0 0,152 

Roy's Largest Root 3,486 2,0 0,061 

28. táblázat: Technikai informálás a terhelés és teljesítmény együttes hatásának függvényében 

A lenti ábrán látható (60. ábra), hogy míg a gyenge teljesítményű teameknél lecsökken, addig 

a jó teljesítményű teameknél megemelkedik a megerősítő kérdések aránya magas terhelés 

alatt. Mivel a különböző statisztikai próbák eltérő értékeket mutatnak, az alábbi 29. 

táblázatban foglaltam össze ezek értékeit és szignifikancia szintjeit.  

Próba neve F értéke Szabadságfok 
(df) 

Szignifikancia 
értéke 

Pillai's Trace 5,341 4,0 0,003 

Wilks' Lambda 7,671 4,0 0,000 

Hotelling's Trace 10,174 4,0 0,000 

Roy's Largest Root 23,150 2,0 0,000 

29. táblázat: A megerősítő kérdések a terhelés és teljesítmény együttes hatásának 

függvényében 
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A fenti eredményeket a regresszió elemzés is megerősíti, miszerint magas terhelés előtt és 

alatt a megerősítő kérdések használatát előrejelzi a team teljesítménye: magas terhelés előtti 

moderált szintű terhelés szakaszában a gyenge teljesítményű teamek magasabb értékeket 

érnek el a megerősítő kérdések használatában, a jól teljesítő teamekhez képest (Beta=6,186; 

t=3,471;p=0,004). Azonban magas terhelés alatt ez az arány megfordul, a gyenge 

teljesítményt nyújtó teamek kevesebb megerősítő kérdést használnak a jó teljesítményű 

teamekhez képest (Beta=-3,220; t=-1,957; p=0,072). 

 

60. ábra: Megerősítő kérdések a terhelés és teljesítmény függvényében 

Az információgyűjtő kérdéseknél nem találtunk szignifikáns összefüggést a team 

teljesítménye és a terhelés együttes hatásának függvényében.  

Az eredmények alapján a fenti 6d. hipotézist néhány kiegészítéssel, módosítással sikerült 

alátámasztani: 

A jól teljesítő teameknél magas terhelés alatt megnövekszik a megerősítő kérdések száma, 

valamint a személyzetről való informálások aránya, szemben a gyenge teamekkel, akiknél 

ezek a változók magas terhelés alatt lecsökkennek.  

A spontán informálások aránya mind a gyenge, mind a jó teljesítményt nyújtó teameknél 

növekszik magas terhelés alatt, de a változó aránya a feladat végrehajtás teljes periódusa 

alatt a jól teljesítő teameknél a legmagasabb. A legnagyobb különbség a jó és gyenge 

teljesítményű teameknél a feladat teljesítés első szakaszában figyelhető meg. Míg a 

technikai informálások gyengén teljesítő teameknél magas terhelés alatt jelentősen 

megnövekednek, addig ez a változó a jól teljesítő teameknél a terhelés mindhárom 

szakaszában (magas terhelés előtt, alatt és után) kiegyensúlyozott, stabil szinten marad. 

H6: MAGAS TERHELÉS ALATT A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEKNÉL A TEAM-FOLYAMATOKBAN: ELEMZÉS SZINTJE 

e) Csökken az iránymutatás, a jövőtudatos tervezés, a gyenge 
teamekhez képest. Míg a gyenge teljesítményű teameknél ezek a team-
folyamatok megnövekednek, amikor a terhelés magas szintre 
emelkedik (moderált szintről). 

Esemény szintű 
elemzés 

Az iránymutatás és a jövőtudatos tervezés esetében nem találtam szignifikáns változást a 

terhelés és teljesítmény együttes hatásának függvényében. De részletesebben elemezve az 

adatokat kiderül, hogy az első moderált szintű terhelés alatt a team alacsony teljesítménye 

előrejelzi az iránymutatás alacsony gyakoriságú használatát: a gyenge teljesítményű teamek a 
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feladatteljesítés kezdeti szakaszaiban ritkábban használnak iránymutatást (%) a jó 

teljesítményű teamekhez képest (Beta= -5,556; t=-3,610; p=0,003). Hasonló összefüggést 

találtam a jövőtudatos tervezés használatában is, a feladat végrehajtás első szakaszában a jó 

teljesítményű teamek gyakrabban vetítik ki tudatosan cselekvéseiket és ezek következményeit 

a jövőre, a gyenge teljesítményű teamekhez képest (Beta=-1,592; t=-2,017; p=0,065). 

Az eredmények alapján a fenti 6e. hipotézis átfogalmazásra került: a jó teljesítményű teamek 

a feladat végrehajtás kezdeti szakaszában gyakrabban használnak iránymutatást és 

jövőtudatos tervezést team-folyamataikban, a gyenge teljesítményű teamekhez képest. 

H6: MAGAS TERHELÉS ALATT A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEKNÉL A TEAM-FOLYAMATOKBAN: ELEMZÉS SZINTJE 

f) Megnövekszik a priorizálás, monitorozás, a moderált szintű 
terheléshez képest. Míg a gyenge teameknél a magas terhelés alatt 
ezek a team-folyamatok csökkenek.  

Esemény szintű 
elemzés 

Megvizsgálva a priorizálást a terhelés és teljesítmény együttes hatásának függvényében, a 

statisztikai próbák eredményei közül az egyik bizonyult szignifikánsnak (Roy’s Largest Root, 

F=3,997; df=2;p=0,045). Részletesebben megvizsgálva az adatokat, a regresszió elemzés 

eredményei szerint a feladat teljesítés első fázisában a team magas teljesítménye előrejelzi a 

priorizálás magas használatát, vagyis gyenge teljesítményű teamek kevesebb priorizálást 

használnak team-folyamataik során, a jó teljesítményű teamekhez képest (Beta=-4,606; t=-

3,912; p=0,002). A lenti 30. táblázatból kitűnik, hogy magas terhelés alatt a gyenge 

teljesítményű teamek több priorizálást fogalmaznak meg az előző szakaszhoz képest, jó 

teljesítményű teamek viszont kevesebbet. Azonban a jó teljesítményű teamek mindvégig 

magasabb értékeket érnek el a priorizálás használatában, a gyenge teamekhez viszonyítva. 

Terhelés fázisai Jó teljesítmény Átlagos teljesítmény Gyenge teljesítmény 

Moderált terhelés 

(magas terhelés előtt) 

5,44 3,18 0,84 

Magas terhelés 
4,70 2,14 2,18 

30. táblázat: A priorizálás kategória (%) átlag értékei a terhelés és teljesítmény függvényében 

A lenti ábrán szembe tűnik (61. ábra), hogy a monitorozás magas terhelés alatt mind a 

gyengén, mind a jól teljesítő teameknél megemelkedik, az átlagosan teljesítő teameknél 

figyelhető meg egy kis mértékű csökkenés. Magas terhelést követően, amint a terhelés ismét 

moderált szintűvé válik, a jó teljesítményű teameknél lecsökken, míg az átlagos és gyenge 

teljesítményű teameknél továbbra is növekszik a monitorozás.  
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61. ábra: Monitorozás a terhelés és team teljesítmény függvényében 

A fenti változásokat a különböző statisztikai próbák eredményei is alátámasztják, amint az a 

lenti 31. táblázatból is kiderül.  

Próba neve F 
értéke 

Szabadságfok 
(df) 

Szignifikancia 
értéke  

Pillai's Trace 2,945 4,0 0,039 

Wilks' Lambda 2,722 4,0 0,053 

Hotelling's Trace 2,498 4,0 0,072 

Roy's Largest 
Root 

3,202 2,0 0,074 

31. táblázat: Monitorozás terhelés és teljesítmény együttes hatásának függvényében 

A regresszió elemzés eredményei is egybecsengenek a fenti eredményekkel, bár a próbák 

értékei a szignifikancia határán vannak. Magas terhelés előtt a gyenge teljesítményű teamek 

kevesebb monitorozást használnak a jó teljesítményű teamekhez képest (Beta=-10,000; t=-

2,007; p=0,066), ez az összefüggés magas terhelés alatt is igaznak bizonyult (Beta=-8,000; t=-

1,907; p=0,079). 

Összességében a fentiekben megfogalmazott 5c. hipotézist az alábbi módosításokkal sikerült 

alátámasztani: Magas terhelés alatt megnövekszik a monitorozás a gyenge és jó 

teljesítményű teameknél egyaránt, viszont amint a terhelés ismét moderált szintűvé válik, a 

jól teljesítő teameknél lecsökken, míg a gyenge teljesítményű teamek esetében tovább 

növekszik. A jó teljesítményű teamek a magas szintű terhelés alatt és az ezt megelőző 

moderált terhelés alatt több monitorozást használnak a gyenge teamekhez képest. A jó 

teljesítményű teamek a feladat végrehajtás elején több priorizálást fogalmaznak meg a 

gyenge teljesítményű teamekhez képest.  

H6: MAGAS TERHELÉS ALATT A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEKNÉL A TEAM-FOLYAMATOKBAN: ELEMZÉS SZINTJE 

g) Kevesebb segítségkérés és több proaktív tudatosítást azonosítható, a 
gyenge teamekhez képest.  

Esemény szintű 
elemzés 

Az alábbi ábrán jól látható (62. ábra), hogy a segítségkérések száma mind a gyenge, mind a jó 

teljesítményű teameknél növekedést mutat magas terhelés alatt, azonban ez a növekedés 

kiugróbb a gyenge teljesítményű teameknél. A gyengén teljesítő teameknél magas terhelést 
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megelőzően is magasabb volt a segítségkérések száma. Magas terhelésű periódust követően 

ismét csökkennek a segítségkérések, azonban ez az arány ekkor is viszonylag magas marad a 

gyenge teljesítményű teameknél.  

 

62. ábra: Segítségkérés a terhelés változása és team teljesítmény függvényében 

A segítségkérés változó esetében egy próba eredményei mutatnak szignifikáns változást a 

terhelés és teljesítmény együttes hatásának függvényében (Roy’s Largest Root, F=4,530; 

df=2; p=0,032). A regresszió elemzés eredményei szerint a feladat első és második 

szakaszában, moderált és magas terhelés alatt a gyenge teljesítményű teamek gyakrabban 

kérnek segítséget a jó teljesítményű teamekhez képest (32. táblázat).   

Terhelés szintje Teljesítmény 
szintje 

Beta 
értéke 

t 
értéke 

p 
értéke 

magas terhelés 
előtt 

gyenge 3,780 2,006 0,066 

magas terhelés 
alatt 

gyenge 10,001 2,403 0,032 

32. táblázat: A regresszió elemzések eredményei a segítségkérések változóra vonatkozóan  

Az eredmények kiegészülnek a válasz nélküli segítségkérésekkel, ahol a legtöbb próba 

szignifikáns eredményt mutat a terhelés-teljesítmény együttes hatásának függvényében (33. 

táblázat).  
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Próba 
neve 

F 
érték

e 

Szabad-
ságfok 

(df) 

Szignifikanci
a értéke  

Pillai’s 
Trace 

2,475 

 
4,0 0,069 

 

Wilks’ 
Lambda 

2,815 

 
4,0 0,048 

 

Hotelling’
s Trace 

3,097 

 
4,0 0,036 

Roy’s 
Largest 
Root 

7,130 

 
2,0 0,008 

 

 

Terhelés 
szintje 

Teljesít-
mény 
szintje 

Beta 
értéke 

t 
értéke 

p 
értéke 

magas 
terhelés 

előtt 

gyenge 0,750 1,855 0,086 

magas 
terhelés 

alatt 

gyenge 1,750 3,107 0,008 

magas 
terhelés 

után 

gyenge 4,250 3,916 0,002 

 

33. táblázat: Válasz nélküli segítségkérések a 

terhelés és teljesítmény együttes hatásának 

függvényében 

34. táblázat: Regresszió elemzések 

eredményei a válasz nélküli segítségkérések 

változóra vonatkozóan 
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Ezeket az eredményeket a regresszió elemzés eredményei is alátámasztják (34. táblázat), 

miszerint a terhelés mindhárom szakaszában a válasz nélküli segítségkérések magas arányát 

előrejelzi a team teljesítménye. A gyenge teljesítményű teamek kommunikatív viselkedésében 

gyakrabban azonosíthatóak válasz nélküli segítségkérések. 

A lenti 63. ábrából kitűnik, hogy összességében a gyenge teljesítményű teamek team-

folyamataikban több segítségkérés marad megválaszolatlanul, mint a jó teljesítményt nyújtó 

teameknél. A válasz nélkül maradt segítségkérések száma megemelkedik a gyenge 

teljesítményű teameknél magas terhelés alatt, az előtte levő moderált szinthez képest, és ez 

tovább növekszik a magas terhelés után.  

 

63. ábra: Válasz nélküli segítségkérések a terhelés változása és team teljesítmény 

függvényében 

A proaktív tudatosítás egyetlen próba mutat szignifikáns változást a terhelés és teljesítmény 

együttes hatásának függvényében (Roy’s Largest Root, F=3,647; df=2; p=0,055). 

Megvizsgálva az adatokat részletesebben, a regresszió elemzés eredményei azt mutatják, hogy 

magas terhelés alatt a gyenge teljesítményű teamek kevesebb proaktív tudatosítást használnak 

a jó teljesítményű teamekhez képest. Bár ezek az eredmények is a statisztikai szignifikancia 

határán vannak (Beta=-1,750; t=-1,913; p=0,078). Valószínű, hogy ezek a marginálisan 

szignifikáns értékek nagyobb elemszámnál a szignifikancia határa alá esnének. 

Összességében a fenti 6g. hipotézist sikerült elemzéseimmel alátámasztani, miszerint magas 

terhelés alatt a jó teljesítményű teamek team-folyamataikban kevesebb a segítségkérés 

és a válasz nélküli segítségkérés, több proaktív tudatosítás azonosítható a gyenge 

teamekhez képest. 
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10.Értelmezés 
Kutatásom feltáró részében erőművi környezetben dolgozó operátor teamek team-folyamatait 

igyekeztem feltárni az előzetes szakirodalom alapján, és video- illetve szövegelemzések 

segítségével. A kutatásom második részében azt vizsgáltam meg, hogy ezek a team-

folyamatok hogyan változnak a team teljesítmény és a terhelés különböző szintjeinek illetve a 

terhelés és teljesítmény együttes hatásának függvényében. 

10.1.Leíró eredmények értelmezése 

Kutatásom fókuszában az operátor teamek feladatmegoldása során megjelenő, kommunikatív 

viselkedésükben megnyilvánuló team-folyamatok állnak. A kutatás feltáró részében 

egyrészről a team-folyamatok módját, „hogyan”-ját, a tagok között zajló kommunikáció 

koherenciáját két mutatóval vizsgáltam. Elemzéseim során a leírt kommunikációban, az új 

gondolatokat felvető kommunikációs megnyilvánulásokat vagy a folytatott gondolatok vagy a 

megszakadt gondolatok kategóriájába soroltuk. Másrészről a team-folyamatok tartalmát 

(„mit”) két szinten tanulmányoztam: a mondatok és a kommunikatív megnyilvánulásokban 

előre meghatározott kategóriák által beazonosítható események szintjén.  

A mondat és esemény szintű elemzés, az előzetes szakirodalom és video-szövegelemezések 

alapján létrehozott kategóriák előfordulását vizsgálta, amelyeket a lenti ábrán összegeztem 

(64. ábra). 

A mondat szintű elemzések hierarchikusan épültek fel, különböző típusú kérdések, utasítások, 

megerősítések és informálások kommunikációban való megjelenését tanulmányoztam. Az 

eredmények alapján elmondhatjuk, hogy az operátor team kommunikatív viselkedésében 

megjelenő leggyakoribb kategóriák az informálások, ezen belül is a technikai és szándékos 

informálások. Az információáramlás időiségét tekintve a leggyakrabban a jelenre vonatkozó 

információk jelennek meg az információáramlásban. Az informálást követik a megerősítések 

és az utasítások körülbelül egyenlő arányban, mindkettőn belül az egyszerű megerősítések és 

utasítások a jellemzőbbek. A relatív gyakorisági sorrendet a kérdések zárják, ezt lebontva az 

információgyűjtő ritkán, a megerősítő kérdések gyakrabban jelennek meg.  

Az esemény szintű team-folyamat elemzések rámutatnak arra, hogy a kommunikatív 

viselkedésben megfigyelhető leggyakoribb kategóriák a monitorozásra utaló kommunikációs 

megnyilvánulások, összegzés, segítségkérések és ezekre adott segítségnyújtások. A motiválás, 

priorizálás és emlékeztetés viszonylag gyakrabban fordul elő, szemben a konfliktusokra utaló 

megnyilvánulásokkal, iránymutatással, proaktív tudatosítással, és kérés nélküli 

segítségnyújtásokkal.  
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64. ábra: Team-folyamat tartalmára vonatkozó elemzések kategóriarendszere
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10.2. A team-folyamatok és teljesítmény kapcsolatára vonatkozó 

eredmények értelmezése  

A hipotéziseket megalapozó szakirodalmi részben bemutatott tanulmányok, kutatások alapján 

előzetesen azt feltételeztem, hogy a gyenge és a jó teljesítményű teamek feladatmegoldása 

során megjelenő, a viselkedésben megnyilvánuló team-folyamataik eltérnek. A következő két 

alfejezetben összefoglalom, hogy a gyenge és a jó teljesítményű teamek mely team-

folyamatokban mutatnak eltérő sajátosságokat.  

10.2.1. A jó teljesítményű teamek team-folyamatai  

Az alábbiakban összefoglalom a különböző elemzési szinteken végzett vizsgálatok 

eredményeit, amelyből látható, hogy a jól teljesítő teamekre mely team-folyamatok a 

legjellemzőbbek (35. táblázat). 

 

35. táblázat: A jó teljesítményű teamek kiemelkedő gyakoriságú kategóriái a különböző 

elemzési szinteken 

Az első hipotézisem szerint a jó teljesítményű teamek hatékonyabbak az információáramlási, 

és információ-megosztási, információ-begyűjtési tevékenységükben, ami a koherensebb 

információáramlásban, gyakoribb információ-begyűjtési, informálási tevékenységben és 

megerősítésben, proaktív tudatosításban és ritkább emlékeztetésben nyilvánul meg. Az 

eredmények részben támasztják alá előzetes feltételezéseimet, mivel bizonyos típusú 

információ begyűjtési és informálási tevékenységek a gyenge teljesítményű teamek team-

folyamataiban voltak gyakrabban megfigyelhetőek (ezekre az eredményekre a következő 

alfejezetben térek ki), illetve a saját tevékenységre a múltra és a jövőre vonatkozó 

informálások, az információval kiegészített megerősítés és a proaktív tudatosítás esetében 

nem találtam szignifikáns különbséget a teljesítmény függvényében.  

Ahhoz, hogy a team tagok közötti kommunikáció elérje célját, vagyis segítse a feladatról, a 

rendszerről, a team tagokról, az interakcióról kialakított tudás létrehozását és folyamatos 

fenntartását, a tagok közötti társalgásnak szemantikailag összefüggőnek kell lennie. A 

kutatásunk eredményei azt mutatják, hogy a jó teljesítményt nyújtó teamek 
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információáramlása koherensebb a gyenge eredményt nyújtó teamekhez képest. A koherens 

információáramlás egyrészt abban nyilvánul meg, hogy a kezdeményezett gondolatokat 

nagyobb arányban folytatják, ami azt jelenti, hogy a kezdeményezett témákra a team tagok 

reagálnak, a felvetett témához tematikailag kapcsolódó gondolatokat fogalmaznak meg. 

Másrészt a koherens információáramlás abban is megnyilvánul, hogy a jó teljesítményű 

teameknél kisebb arányban fordulnak elő megszakad gondolatok, vagyis olyan 

kommunikációs megnyilvánulások, amelyek során egy újonnan felvetett témára, gondolatra 

nem reagálnak a team tagok Ezzel szemben a gyenge teljesítményt nyújtó teameknél 

gyakrabban akad el a kommunikáció azzal, hogy bár az egyik tag felvet egy gondolatot, arra a 

többi team tag nem reagál. A megakadt, szakadozó, gyakran félbeszakadt információáramlás 

következménye lehet, hogy a felvetett gondolatok, témák nem épülnek be a közös 

tudásbázisba.  

Továbbá a kutatás eredményei arra utalnak, hogy a jó teljesítményű teamek többször erősítik 

meg röviden, tömören az elhangzott információt és egészítik ki a megerősítést további 

információval, valamint gyakrabban informálják egymást a team tagjaira, állapotára 

vonatkozó információkkal.  

A jó teljesítményű teamek gyakrabban adnak megerősítést, visszacsatolást a gyenge 

teljesítményű teamekhez képest arról, hogy befogadták, megértették az üzenetet. Az 

elhangzott üzenet megértése különösen fontos egy olyan környezetben, ahol a team tagok 

párhuzamosan több feladatot hajtanak végre, több forrásból jövő információt kell egyszerre 

feldolgozniuk (Sträter, 2002). A szimultán információfeldolgozást több forrásból érkező zaj is 

megzavarhatja. Az üzenet megerősítésének hiánya azzal a veszéllyel jár, hogy az elhangzott 

üzenet nem épül be a team tudásba. Az az előzetes hipotézis miszerint az információval 

kiegészített megerősítés kevésbé hatékony, szemben az egyszerű megerősítéssel, nem 

bizonyosodott be. Ez az elvárás arra az elgondolásra épült, hogy az információval kiegészített 

megerősítés leterhelheti a kognitív kapacitást, interferenciát okozhat, ami megakadályozhatja 

a helyzet releváns aspektusairól kialakított pontos közös tudás kialakítását és annak napra 

kész fenntartását. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy fontosabb az, hogy az üzenetet 

megerősítsék, mintsem az, hogy azt még további információval kiegészítsék. 

Az informálási tevékenységet tekintve csak a személyzeti informálásra vonatkozó 

eredmények támasztják alá előzetes elvárásomat. A személyzeti informálás, vagyis a team 

tagok állapotára, tevékenységére vonatkozó informálás nagyobb arányban jelent meg a jó 

teljesítményű teameknél, a gyenge teljesítményt nyújtó teamekhez képest. Ezek alapján 

megállapíthatjuk, hogy a jó teljesítményű teameknél intenzívebben jelenik meg az a késztetés, 

hogy megosszák egymással a team tagok tevékenységére vonatkozó információkat. A 

személyzetre vonatkozó informálás hozzájárulhat a team tagok jellemzőire és a team 

interakcióra vonatkozó közös tudás kiépítéséhez és fenntartásához. Ez a közös tudás segíti a 

team tagokat, hogy egymás igényeit előre jelezzék, biztosítja az interakció közös felületét, 

megteremti a lehetőséget a feladat végrehajtása közbeni közös gondolkodásnak, a cselekvések 

összehangolásának. 

A második hipotézisem szerint a jó teljesítményű teamek team-folyamataiban gyakrabban 

azonosíthatóak a tevékenység összehangolását, koordinációját elősegítő viselkedés jelei, a 

gyenge teljesítményű teamekhez képest, ami a gyakoribb összetett utasításban, 



160 
 

iránymutatásban és priorizálásban nyilvánul meg. A kutatás eredményei részben támasztják 

alá előzetes elvárásaimat, mivel a priorizálást tekintve nem találtam szignifikáns különbséget 

a team teljesítményének függvényében.   

A jó teljesítményű teamek hatékonyabbnak bizonyulnak tevékenységük megszervezésében, 

gyakrabban adnak utasításokat összetett formában, vagyis nem egyszerű, gyorsan 

végrehajtható feladatok elvégzésére szólítják fel egymást, hanem összetett utasításokkal 

egyszerre több team tagnak, vagy egy tagnak adnak ki többféle feladatot. Mindez abban segíti 

őket, hogy egyezségre jussanak a tevékenységük, munkájuk szervezésében, közös tudással 

rendelkezzenek a különböző feladatok teljesítéséhez szükséges lépésekről.  

A jó teljesítményű teamek eredményesebbek az erőforrásaik hatékony csoportosításában és 

felhasználásában, ami abban nyilvánul meg cselekvéseik szintjén, hogy gyakrabban jelölik ki 

a követendő irányt (iránymutatás) a team számára, szervezik meg cselekvéseiket. A team 

tagjainak összefogása, a team-munka egységes megszervezése az összehangolt cselekvés 

egyik fontos ismérve lehet. Az iránymutatás hozzásegíti a közösen osztott célokról alkotott 

közös team tudás létrehozását és folyamatos aktualizálását. A team tagok előtt levő egységes 

cél biztosítja a team tevékenységének koherenciáját, azt, hogy a team feladatvégzése során 

azonos irányba összpontosítsa erőforrásait. 

A harmadik hipotézisem szerint a jó teljesítményű teamek team-folyamataiban gyakrabban 

azonosíthatóak a felelősségteljes együttműködés, az egészleges és időben előrelátó viselkedés 

jelei a gyenge teamekhez képest, ami a gyakoribb összegzésben, jövőtudatos tervezésben, 

monitorozásban, motiválásban, segítségkérésekben és kérésre adott segítségnyújtásban, 

valamint a ritkábban megfigyelhető konfliktusokban nyilvánul meg. Az eredményeim részben 

támasztják alá előzetes elvárásaimat, mivel a gyakori motiválási, segítségkérési tevékenység a 

gyenge teljesítményű teamek team-folyamataiban azonosítható gyakrabban (ezekre az 

eredményekre a következő alfejezetben térek ki részletesebben). 

Az egészleges és időben előrelátó tevékenység megvalósításának fontos eszköze lehet a 

múltban vagy a jelenben megtett lépések, elhangzott információk összegzése, összefoglalása, 

közös értelmezése. Az eredmények alapján megállíthatjuk, hogy a jó teamek a gyenge 

teamekhez képest gyakrabban foglalják össze a lezajlott vagy az aktuálisan zajló 

folyamatokat, tevékenységeket, lépéseket, kérdéseket, információkat. Az aktuális állapot 

összefoglalása a helyzetről kialakított közös kép kialakítását segítheti. Mindez a koordináció 

támogatásához járulhat hozzá, azonos irányba fókuszált tevékenység megvalósításán, a 

helyzeti tervezés elősegítésén keresztül. Ugyanakkor a helyzetről kialakított teljes kép az 

együttműködés lényeges elemének, a közös érdek követésének az alapját is képezheti.   

A koordinációhoz szükséges helyzeti tervezést segítheti az aktuálisan zajló vagy múltban 

megtett lépések összefoglalásán túl az események kivetítése is. A jó teljesítményű teamek 

kommunikációs megnyilvánulásaikban gyakrabban azonosítják a lehetséges jövőbeli 

problémákat, a tevékenység hosszú távú lépéseit és ezek következményeit a gyenge 

teljesítményű teamekhez képest. A jövőtudatos tervezés a közös helyzettudatosság egyik 

fontos elemének az események előrevetítéséként is értelmezhető. Az események potenciális 

kimenetének beazonosításán, az alternatív stratégiák kialakításán keresztül tud létrejönni a 

hatékony cselekvéshez szükséges, időben előrelátó gondolkodás, a folyamatos készenléti 
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állapot. A problémák előrevetítése egy egészleges, a team szintű céloknak alárendelt 

viselkedést tesz lehetővé, amely a felelősségteljes együttműködés mutatójaként is felfogható.  

Az egészleges viselkedés megvalósulásához szükség lehet a környezet folyamatos éber 

figyelésére. Az éber figyelés egyaránt jelentheti a team tagok tevékenységének 

monitorozását, vagy a folyamat, rendszer nyomon követését. Az eredményeim arra utalnak, 

hogy a jó teljesítményű teamek a gyenge teljesítményű teamekhez képest, gyakrabban 

verbalizálják a környezet, a rendszer, a folyamat és a team ellenőrzésére, figyelésére, 

követésére utaló cselekvéseiket. A monitorozás gyakori kommunikálása nem feltétlenül arra 

utal, hogy a team tagjai gyakrabban követik, ellenőrzik, figyelik a team tagok tevékenységét 

és a rendszerben, folyamatban végbement változásokat, sokkal inkább azt jelenti, hogy ezeket 

a tevékenységeket gyakrabban öntik szavakba, gyakrabban osztják meg egymással. A 

követés, ellenőrzés, monitorozás tevékenységének és eredményének megosztása a 

folyamatról, ateam tagok tevékenységéről kialakított közös tudás létrehozásának az alapja 

lehet. Ez különösen akkor fontos, ha a team tagjainak más-más vizuális felületen kell 

dolgozniuk, és a munkavégzés párhuzamosan zajlik.  

10.2.2.  A gyenge teljesítményű teamek team-folyamatai  

Az alábbi 36. táblázatban összefoglaltam, hogy mely team-folyamatok emelkednek ki a 

gyengén teljesítő teameknél. 

 

36. táblázat: A gyenge teljesítményű teamek kiemelkedő gyakoriságú kategóriái a különböző 

elemzési szinteken 

Az előzetes elvárásaimmal ellentétes eredményeket kaptam, miszerint a gyakori információ 

begyűjtési tevékenység nem a jól, hanem a gyengén teljesítő teamek team-folyamataira 

jellemző. A nyílt formában megfogalmazott információgyűjtő kérdések gyakoribb használata 

arra utalhat, hogy a team tagjainak kevésbé teljes a feladatra, az aktuális helyzetre vonatkozó 

tudása. A team tagok akkor öntik zárt formába kérdéseiket, amikor rövid, tényszerű 

információhoz szeretnének jutni, a helyzetről alkotott kép egy megerősítést, ellenőrzést 

igényel. Ezzel szemben a nyílt kérdések használata során a helyzetről alkotott hiányos 

információikat teljessé, egésszé szeretnék formálni. Ezen túlmenően a nyílt kérdések 
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jellegükből adódóan arra késztetik a címzettet, hogy kognitív erőforrásait felhasználva, 

hosszabb, összefüggő válasszal egészítse ki a kérdés tartalmát.  

Továbbá az előzetes szakirodalomra alapozott feltételezéseimmel ellentétes eredményeket 

kaptam, miszerint a gyenge teljesítményű teamek kommunikatív viselkedésében gyakrabban 

jelenik meg a technikai informálás. A technikai informálás a feladatról, rendszerről alkotott 

közös kép kialakításához járulhat hozzá. A rendszer, a feladat elemeire vonatkozó gyakori 

információáramlás mögött a helyzet, a feladat lépéseire, a rendszer működésére vonatkozó 

ismeretekben rejlő hiányosságok húzódhatnak meg. A feladatok megoldásához szükséges 

feladatra, rendszerre vonatkozó közös tudásban levő hiányosságok arra késztethetik a tagokat, 

hogy gyakrabban osszák meg szándékosan az erre vonatkozó aktuális információikat 

(informálás jelen). 

A gyengén teljesítő teamek kommunikációs megnyilvánulásaiban többször van szükség az 

elhangzott információ, cselekvés, szabály emlékeztetésére. Ez az eredmény arra utal, hogy a 

gyengén teljesítő teamek kommunikációjában gyakrabban fordul elő az, hogy az előzetesen 

elhangzott információk, tudáselemek elvesznek az információáramlásban. Ez a közös team 

tudás kialakításának, fenntartásának a hiányosságaira utalhat.  

A harmadik hipotézisem szerint a jó teljesítményű teamek team-folyamataiban gyakrabban 

azonosíthatóak az egészleges, időben előrelátó cselekvés jelei, amit a gyakori összegzés, 

monitorozás, jövőtudatos tervezés alá is támaszt, azonban a motiválást, illetve a segítségkérést 

tekintve a szakirodalomra alapozott feltételezéssel ellentétes összefüggést találtam.  Az 

eredmények szerint a gyenge teljesítményt nyújtó teamek feladatmegoldása során gyakrabban 

jelenik meg a motiválás, mint a jó teljesítményű teameknél. A motiválás, mint team-folyamat 

egyaránt magába foglalja a pozitív visszajelzés, a dicséret adását, a tevékenység konstruktív 

korrekcióját, a team tagok aktivizálását, bíztatását, feszültséget, érzelmet oldó 

tevékenységeket. A meglepő eredmény magyarázata lehet, hogy a gyenge teamek 

feladatmegoldása során gyakrabban fordul elő feszültség, ami viszont a team-folyamatok 

szintjén az érzelmek kezelésének szükségességét válthatta ki. Ezt támasztja alá az az 

eredmény is, miszerint a konfliktus (a kategória ritka előfordulása miatt statisztikai elemzések 

elvégzése nem volt indokolt) többször fordult elő a gyenge teljesítményű teamek 

kommunikációs megnyilvánulásaiban. Az eredmények további magyarázata, hogy a gyenge 

teljesítményű teamek tevékenységük során többször „szorulnak” korrekcióra, bíztatásra. 

Összességében az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a gyenge teljesítményű teamek 

team-folyamataiban gyakrabban jelenik meg a motiválás, mint a team támogatására, a 

hangulat és a morál fenntartására, a team tagok tevékenységének aktivizálására, korrekciójára 

utaló megnyilvánulások.    

A szakirodalom azt hangsúlyozza ki, hogy a segítségkérések, segítségnyújtások a teamen 

belüli bizalom, a támogató viselkedés jeleiként értelmezhetőek, ezek alapján azt feltételeztem, 

hogy ezek a kategóriák a jó teljesítményű teamek team-folyamataiban figyelhetőek meg 

gyakrabban. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a segítségkérés mögött a 

teamen belüli bizalmon túl, a tagok tanácstalansága, bizonytalansága is meghúzódhat, amely 

rendszerint a szakmai tudásban, a képességekben, a készségekben rejlő hiányosságokat fed. 

Így valószínűsíthető, hogy a támogató jellegű viselkedés segítségkérésekben illetve a 

kérésekre adott segítségnyújtásokban való megnyilvánulása akkor jelenik meg, amikor a team 
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tagok szembesülnek kollégáik bizonytalanságával, szakmai tanácstalanságukkal. Bár a 

„nyers” segítségnyújtásban nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget a különböző 

teljesítményű teamek között, a gyenge teljesítményű teameknél több esetben volt azonosítható 

a válasz nélküli segítségkérés, vagyis az olyan segítségkérés, amelyre nem érkezett válasz, 

támogatás, segítségnyújtás. Ez az eredmény is a szakmai tudásban, képességekben rejlő 

hiányosságokra utalhat. Ugyanakkor a válasz nélküli segítségkérés a szakmai hiányosságokon 

túl az információáramlás deficitjeire is rávilágíthat. Hiszen egy segítségkérésre lehet, hogy 

azért nem érkezik válasz, mert szakmailag nem tudnak reagálni, segítséget nyújtani a team 

tagok vagy, mert a segítségkérés befogadása nem történt meg.  

10.2. A team-folyamatok és terhelés kapcsolatára vonatkozó eredmények 

értelmezése 

Az operátor teameknek feladat végrehajtás közben különböző szintű terheléshez kell 

alkalmazkodniuk. A teamek munkavégzésük jelentős részében alacsony vagy moderált 

terhelésszint alatt dolgoznak, azonban előfordulhat, hogy egy váratlanul felbukkanó szakmai 

probléma hatására a terhelés magas szintre emelkedik. Kutatásomban megvizsgáltam, hogy a 

különböző team-folyamatokra utaló kommunikációs megnyilvánulások hogyan változnak a 

terhelés különböző fázisaiban. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a teamek hogyan 

alkalmazkodnak a team-folyamatok szintjén a magas terhelésű munkafázishoz. Az előzetes 

szakirodalom alapján azt feltételeztem, hogy a kutatás feltáró részében beazonosított team-

folyamatokban különböző változások következnek be, amint a terhelés moderált szintről 

magas szintre emelkedik.  

Negyedik hipotézisem szerint a magas terhelés alatt az információbefogadás, 

információfeldolgozás és a közösségi orientáció beszűkülésének jelei a team-folyamatokban 

is megnyilvánulnak. Ezek a jelek a magas terhelés alatt lecsökkent információáramlás 

koherenciájában, összetett utasításokban, egyszerű megerősítésekben, jövőre vonatkozó 

informálásokban, iránymutatásokban, összegzésekben, jövőtudatos tervezésben, és a 

megemelkedett emlékeztetésben beigazolódtak. A személyzetre vonatkozó informálásokban 

nem találtam szignifikáns változást a terhelés függvényében.  

A team-folyamatok „hogyan” szintű elemzéseinek eredményei rávilágítanak, hogy a magas 

terhelés alatt csökken a kommunikáció koherenciája. Az időnyomás, a váratlan probléma 

felbukkanásának hatására a team tagok figyelme beszűkül, erőforrásaik leterhelődnek, így 

nehezebb lesz megosztani figyelmüket a feladat megoldása, a probléma kezelése és a 

kommunikáció között. Így magas terhelés alatt megnövekszik az esélye annak, hogy a 

kommunikáció akadozottá válik, a felvetett témák félbeszakadnak, megakad az 

információáramlás és a közölni kívánt információk elvesznek, nem épülnek be a közös 

tudásba. A kommunikáció egy bizonyos kognitív erőfeszítést igénylő folyamat, és ha a 

kapacitás más oldalról is leterhelt, a kommunikáció akadályozottá válhat. 

A team-folyamatok tartalmi („mit”), mondat szintű elemzéseinek eredményei alapján 

megállapítható, hogy amint a terhelés magas szintre emelkedik, lecsökkennek az összetett 

utasítások, egyszerű megerősítések és a jövőre vonatkozó informálások aránya (65. ábra). A 

feladat teljesítésének kezdeti fázisaiban alkalmazott gyakori összetett utasítások a szabályok, 

célok megalapozását szolgálják, ezek segítségével a team tagjai előkészülnek a feladat 
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teljesítésére. A magas terhelésű munkafázisra való hatékony felkészülés során, a tagok 

kialakítanak a teendőkről, lépésekről egy közös képet, amely a feladat teljesítés későbbi 

fázisaiban, amikor az információfeldolgozás akadályozott, implicit módon vezérli, irányítja a 

cselekvést. A magas terhelés alatt lecsökkent egyszerű megerősítések aránya valószínűleg 

szintén a tagok kognitív kapacitásainak leterheltsége, az információ befogadására való 

fogékonyság beszűkülése, a szűrők működésbe lépése miatt következik be.  

 

65. ábra: Mondat szintű team-folyamat kategóriák változásai a terhelés függvényében 

A saját tevékenységről való informálások enyhe mértékű növekedést mutatnak magas 

terhelés alatt, azonban a terhelés harmadik fázisában, amikor ismét moderált szintre csökken 

intenzívebb mértékű növekedés tapasztalható. A saját tevékenység vagy szándékok 

kinyilvánítása egyrészt a cselekvések összehangolását segítheti, hiszen azzal, hogy a tagok 

verbalizálják tevékenységeiket, megteremtik a lehetőséget a közös gondolkodásnak. Másrészt 

a saját tevékenységről való informálás korrigáló, jóváhagyó vagy informáló funkciót is 

szolgálhat. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy e funkciókra magas terhelés után van 

szükség, amikor a helyzet követelményeiben, jellemzőiben számos változással kell 

szembenézni a tagoknak.  

A team-folyamatok esemény szintű elemzései arra utalnak, hogy bizonyos team-folyamatot 

mérő kategóriák aránya lecsökken a terhelés megemelkedésével, azonban ahogy a terhelés 

ismét lecsökken, ezek a változók megemelkednek (66. ábra). Ezek a következő kategóriáknál 

figyelhetőek meg: az iránymutatás, összegzés és a jövőtudatos tervezés.  
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66. ábra: Esemény szintű team-folyamat kategóriák változásai a terhelés függvényében 

Az iránymutatás a koordináció azon eleme, amelyekre a feladatvégzés elején van nagy 

szükség, amikor a team tagjai kijelölik a fő célokat, feladatokat, tevékenységi pontokat, illetve 

megtervezik ezek időzítését. Az aktuálisan zajló és múltban megtörtént események, 

elhangzott információk összegzése, a feladat végrehajtás kezdeti szakaszaiban a feladat 

lépéseiről kialakított teljes kép, az előre leszögezett tervek elemzését, ellenőrzését 

szolgálhatja. A potenciális problémák kivetítése a jövőre, a készenléti állapot megalapozását 

segítheti, amire szintén még a magas terhelést megelőző periódusban van több szabad 

kapacitás. Ahogy a terhelés magas szintre emelkedik, ezek a változók ritkábban nyilvánulnak 

meg a viselkedésben, ami valószínűsíthető, hogy a magas terhelést kiváltó esemény kezelése 

által lefoglalt kognitív erőforrásoknak köszönhető. Továbbá, amint a magas terhelést kiváltó 

probléma elsődleges elhárítása megtörtént, az erőforrások ismét felszabadulnak, ezek a 

változók ismét felbukkannak a viselkedésben, hiszen ekkor ismét szükségessé válik a 

végrehajtandó feladatok újratervezése, az addig megtörtént események összefoglalása és a 

hirtelen felbukkant szakmai probléma tükrében a jövőbeli események ismételt előrevetítése.  

Az előzetesen elvárt emlékeztetés mellett, a proaktív tudatosítások aránya is megemelkedik a 

terhelés növekedésével, ami valószínű szintén a leterhelt kognitív kapacitásoknak köszönhető. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a feladatvégzés utolsó fázisában, amikor a terhelés ismét 

moderálttá válik, még nagyobb arányban van szükség proaktívan megakadályozni egy 

elhangzott információ elvesztését, emlékeztetni a team tagokat a megtett lépésekre, elhangzott 

információkra. 

Az ötödik hipotézisem szerint annak ellenére, hogy magas terhelés alatt a kognitív 

kapacitások leterheltek, a szakmai probléma kezelését segítő team-folyamatok gyakrabban 

jelennek meg. Ezt a hipotézist sikerült eredményeimmel alátámasztani.   

A leterhelt kognitív kapacitások ellenére, a magas terhelést okozó szakmai probléma kezelése, 

megoldása szükségessé teheti a tagok közötti gyakori technikai informálást. A múltra és a 

jelenre vonatkozó, szándékos informálások, az információgyűjtő kérdések a váratlan magas 

terhelés okainak felderítését és a kezelési terv kidolgozását, módosítását szolgálhatják.  
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Amennyiben még a magas terhelés előtt sikerült kialakítani egy közös képet a feladatról, a 

helyzetről és egymásról, a közös tudásbázis segítségével bizonyos mértékig előre jelezhetővé 

és tervezhetővé válnak a cselekvési fázisok, amely a cselekvés későbbi fázisaiban, a magas 

terhelés alatt történő spontán informálást teszi lehetővé. A spontán informálások magas 

terhelés alatti növekedése annak is köszönhető, hogy a váratlan probléma felbukkanása 

számos olyan változást okoz a rendszerben, a munkavégzés folyamatában, amiről addig nem 

volt szó a kommunikáció folyamatában. 

Bizonyos team-folyamat változók a terhelés megemelkedésével gyakrabban jelennek meg a 

kommunikációs megnyilvánulásokban az események szintjén is. Ilyen a monitorozás és a 

segítségkérés, illetve a kérésre adott segítségnyújtás.  

A magast terhelést kiváltó szakmai probléma kezelése megkívánja a folyamat, a rendszer és a 

team tagok tevékenységének intenzívebb monitorozását, ellenőrzését, figyelését. Ez az 

éberségben bekövetkezett növekedés valószínű a kommunikatív cselekvések szintjén is 

megmutatkozik, hiszen magas terhelés alatt nagyobb szükség van a rendszerben végbement 

változások követésére és ezek kommunikálására. A szakmai tanácstalanság, a bizonytalanság 

a szakmai problémával, a váratlan eseménnyel való szembesülést követően megnövekedik, 

ami viszont a kommunikatív megnyilvánulások szintjén gyakoribb segítségkérésekben 

nyilvánul meg. Érthetően a sűrűbb segítségkéréseknek köszönhető a segítségnyújtások 

arányában figyelhető növekedés is.      

10.3. A teljesítmény-terhelés együttes hatása team-folyamatokra  

Ahhoz, hogy a team hatékony teljesítményt nyújtson, szükség van arra, hogy folyamatosan 

alkalmazkodjon a dinamikusan változó körülményekhez. A magas terhelésű munkafázis 

szükségessé teszi, hogy a team tagjai a team-folyamatok szintjén rugalmasan reagáljanak egy 

váratlan probléma megoldására. Kutatásomban megpróbáltam beazonosítani, hogy a jó illetve 

gyenge teljesítményű teamek hogyan alkalmazkodnak hatékonyan a terhelés különböző 

intenzitásához.  

A hatodik hipotézisem szerint a jól teljesítő teamek team-folyamataikat a környezet 

követelményeihez igazítják: hatékonyabban alkalmazkodnak a magas terheléshez, a gyenge 

teljesítményű teamekhez képest. Ezt a hipotézist is részben sikerült alátámasztani, az 

alábbiakban ismertetem, hogy mely eredmények támasztják alá, egészítik ki, vagy cáfolják 

meg az előzetes elvárásaimat. 

Összehasonlítva a magas terhelés alatti kommunikáció koherenciáját a jó és gyenge 

teljesítményű teameknél, az eredmények rávilágítanak arra, hogy a gyenge teljesítményű 

teamek információáramlásának nagyobb része (a felvetett új gondolatok közel fele) megakad, 

abbamarad, tehát a magas terhelés kognitív folyamatokra kifejtett hatásának jelei az alacsony 

teljesítményű teamek team-folyamataiban azonosítható gyakrabban, szemben a jó 

teljesítményt nyújtó teamekkel. Ez az eredmény alátámasztja előzetes elvárásomat, miszerint 

magas terhelés alatt kevesebb megszakadt gondolat található jól teljesítő teamek 

kommunikációjában. 
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Az alábbi 37. táblázatban bemutatom, hogy mely team-folyamat kategóriák fordulnak elő 

gyakrabban a jó teljesítményű teameknél magas terhelést megelőző moderált szintű terhelés, 

illetve magas terhelés alatt. 

 

37. táblázat: A jó teljesítményű teamek gyakori team-folyamatai moderált és magas terhelés 

alatt 

A magas terhelés kognitív folyamatokra kifejtett hatásának jelei kevésbé figyelhetőek meg a 

jól teljesítő teamek team-folyamataiban, ami az egyszerűbb megerősítések gyakoribb 

használatában is megnyilvánul a terhelés mindhárom szakaszában. Az elhangzott információ, 

utasítás verbális megerősítése a feladat végrehajtás során végig kifejtheti kedvező hatását, 

hiszen az operátor teameknek munkájuk során számtalan kommunikációs zajjal kell 

számolniuk, és párhuzamosan több csatornából jövő információt kell feldolgozniuk. Az 

információ megerősítése arra utalhat, hogy az elhangzott információ beépült a közös tudás 

elemei közé.  

Az összetett utasítások a jó teljesítményű teameknél magas terhelés alatt lecsökkennek, az 

előtte levő moderált terhelésű munkafázishoz képest. Míg a gyenge teljesítményt nyújtó 

teameknél az összetett utasítások magas terhelés alatt megemelkednek. Ezek az eredmények 

arra utalhatnak, hogy a jó teljesítményű teamek a feladat teljesítés kezdeti szakaszaiban 

sikeresen összehangolják cselekvéseiket, tevékenységeiket, azáltal, hogy gyakran adnak 

összetett utasításokat. Így magas terhelés alatt már nincs szükségük az energiaigényes 

összetett utasítások kommunikálására. Ezzel szemben a gyenge teljesítményű teamek a feladat 

megoldás kezdeti szakaszában elmulasztják megszervezni a tevékenységüket, ennek hiánya 

azonban magas terhelés alatt arra késztetheti őket, hogy az előző szakaszban elmulasztott 

összetett utasításokat bepótolják.  

A szakirodalom azt hangsúlyozza, hogy bár magas terhelés alatt szükség van a team 

perspektíva jelenlétére, illetve a tevékenység szinkronizációjára, a leterhelt kognitív 

erőforrások hatására beszűkülhet a team perspektíva. Amennyiben a team hatékonyan 

alkalmazkodik a magas terheléshez, ki tudja védeni a magas terhelés kognitív folyamatokra 

kifejtett káros hatásait. Előzetes feltételezésem szerint a jól teljesítő teameknél magas terhelés 

alatt megnövekszik az energiatakarékos spontán informálás, és a tagok magas terhelés alatt is 

magas arányban informálják egymást a saját és a team tagok tevékenységéről. A saját 

tevékenységre vonatkozó informálások a gyenge teljesítményű teameknél valóban 

Moderált szintű terhelés 
alatt (magas terhelés előtt) 

• Egyszerű megerősítés 

• Összetett utasítás 

• Spontán informálás 

• Priorizálás  

• Iránymutatás 

• Jövőtudatos tervezés 

Magas terhelés alatt 

• Egyszerű megerősítés 

• Megerősítő kérdés 

• Informálás személyzetről 

• Monitorozás 

• Proaktív tudatosítás 



168 
 

lecsökkennek magas terhelés alatt, a jó teljesítményű teameknél mindössze egy enyhe 

mértékű növekedés észlelhető.   

Az eredmények szerint a jól teljesítő teamek már a feladatteljesítés kezdeti periódusaiban 

gyakrabban informálják egymást kérés nélkül (spontán informálás), ennek magasabb aránya 

magas terhelés alatt is megmarad, de kiemelkedő a különbség moderált szintű terhelés alatt 

(magas terhelés előtt). Ahhoz, hogy a team tagok spontán módon tudják informálni egymást, 

arra van szükség, hogy a team tagok rendelkeznek egy közös képpel a feladatról, egymás 

igényeiről (teamre és feladatra vonatkozó team szintű mentális modell), illetve a tagok 

rendelkezzenek egy team szintű, közös helyzettudatossággal. Az implicit kommunikáció ezen 

formája a kognitív erőforrásokkal hatékonyan bánó kommunikációs megnyilvánulás, amely 

úgy tűnik nemcsak magas, de moderált szintű terhelés alatt is eredményes team-folyamat.    

Az személyzetről való informálások, a jó teljesítményű teameknél magas terhelés alatt 

megemelkednek, az előtte levő moderált szintű terheléshez képest. Ez a növekedés viszont 

tovább fokozódik a terhelés moderált szintre való csökkenésével. Ezzel szemben a gyenge 

teljesítményű teameknél ez a típusú informálás magas terhelés alatt lecsökken, majd ahogy a 

terhelés lecsökken, ismét megemelkedik. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a jó 

teljesítményű teamek annak ellenére, hogy a magas terhelést kiváltó váratlan probléma 

leterheli kognitív kapacitásukat, nem mulasztják el informálni egymást a team tagok 

tevékenységeiről. A jól teljesítő teamek szociálisan tudatában vannak tevékenységüknek, még 

magas terhelés alatt is. A team tagok tevékenységéről való informálás a teamre vonatkozó 

közös tudás létrehozását segítheti elő. A team tagok jellemzőire, tevékenységére vonatkozó 

közös tudás az összehangolt interakcióhoz szükséges alapot biztosíthatja.  

A szakirodalom alapján azt feltételeztem, hogy a jó teljesítményű teamek (az összetett 

utasításokhoz hasonlóan) gyakrabban használnak iránymutatást még a magas terhelés előtti 

periódusban, hiszen ezzel megteremtik a lehetőséget a tevékenység megszervezésének, a 

tájékoztatásnak. A magas terhelés alatt felbukkant váratlan probléma, a feladatok, a 

tevékenység újratervezését igényelheti, ami a priorizálások megemelkedését eredményezheti 

magas terhelés alatt. Az eredmények részben támasztják alá ezt a feltételezést. A jól teljesítő 

teamek a feladat végrehajtás kezdeti szakaszaiban, a magas terhelés előtti moderált szintű 

terhelés alatt használnak gyakrabban iránymutatást és priorizálást.  

A feladat végrehajtás kezdeti szakaszaiban adott priorizálás és iránymutatás abban segítheti a 

jó teljesítményű tagokat, hogy a normákat, szabályokat, a feladatmegoldás lépéseit előre 

leszögezzék, ezekről egy egységes közös képet alakítsanak ki, ami magas terhelés alatt 

impliciten vezérli a tagok tevékenységét, és a cselekvések összehangolását. A feladatok 

priorizálása és a követendő irány meghatározása a team tevékenységének összefogását, a 

tevékenység azonos irányba való fókuszálását teszi lehetővé, amely ha már a feladat 

végrehajtás kezdeti szakaszaiban megvalósul, akkor annak előnye a feladatmegoldás későbbi 

szakaszaiban is éreztetheti hatását (különösen magas terhelés alatt, amikor egyre leterheltebb 

a tagok kapacitása, így nehezebb kognitív kapacitásokat az energiaigényes explicit 

kommunikációra szánni).  

Az előzetes szakirodalom alapján azt feltételeztem, hogy magas terheléshez való 

alkalmazkodás egyik formája lehet az, amikor a teamek még magas terhelés előtt előrevetítik 
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az események következményeit. Ezt a feltételezést a kapott eredmények alátámasztják. A 

jövőtudatos tervezés során a tagok előrevetítik a jelenben zajló cselekvések következményeit, 

megbeszélik a lehetséges jövőbeli problémákat. A jó teljesítményű teamek a feladat 

végrehajtás kezdeti szakaszaiban gyakrabban használnak jövőtudatos tervezést, ami arra 

utalhat, hogy ezekkel a kommunikatív viselkedésekkel a team tagjai az időben előrelátó 

tevékenységet, a folyamatos készenléti állapotot tudják megalapozni. Amennyiben a team 

tagjai a feladat megoldás kezdeti periódusában felkészülnek arra, hogy a jelenben zajló 

események hogyan befolyásolják a környezet jövőbeli állapotát, az a későbbi tevékenységben 

a hirtelen megjelenő változásokhoz, problémákhoz való gyors alkalmazkodást teszik lehetővé. 

Magas terhelés alatt még fontosabbá válik a folyamat, a rendszer és a team tevékenységének a 

monitorozása. Az előzetes feltételezéseimmel összhangban, az eredmények alapján úgy tűnik, 

hogy a jó teljesítményű teameknél magas terhelés alatt megemelkedik a tevékenység és a 

feladat folyamatát követő, ellenőrző, figyelő kommunikációs tevékenység. Ezek lehetővé 

teszik a feladat végrehajtás ellenőrzését, korrekcióját, aminek jelentősége különösen váratlan 

probléma felbukkanásakor, és a kialakult helyzet kezelésekor lehet fontos.  

Mivel magas terhelés alatt a team tagok figyelme beszűkül, nagyobb a kockázata annak, hogy 

az elhangzott információt figyelmen kívül hagyják. Az előzetes feltételezéseimmel 

összhangban a jól teljesítő teamek magas terhelés alatt gyakrabban használnak proaktív 

tudatosítást, amely segítségével a team tagok külön felhívják egymás figyelmét az elhangzott 

információra, tevékenységekre, illetve proaktívan érdeklődnek arról, hogy a másik fél 

befogadta, megértette-e az elhangzottakat. A jól teljesítő teamek proaktívan törekednek 

megakadályozni egy elhangzott információ elvesztését magas terhelés alatt. 

Magas terhelés alatt az információfeldolgozásában jelentős változások mennek végbe. A 

leterhelt kognitív kapacitás miatt célszerű zárt formában megfogalmazni a kérdéseket, hiszen 

ez a kevesebb verbalizációnak köszönhetően kisebb mértékű erőfeszítést követel mind a 

kommunikátortól, mind a címzettől. A megerősítő kérdések is ilyen zárt típusú kérdéseknek 

tekinthetőek, hiszen csupán rövid, tömör választ igényelnek. Az előzetesen megfogalmazott 

hipotéziseimet egészíti ki az az eredmény, miszerint a jó teljesítményű teamek magas terhelés 

alatt kihasználják a megerősítő kérdések energiatakarékosságát, nem terhelik egymást a több 

erőfeszítést igénylő kérdésekkel.  

Az alábbi 38. táblázatban összefoglaltam a gyenge teljesítményű teamek kiemelkedő 

kategóriáit magas terhelés alatt. 

 

38. táblázat: A gyenge teljesítményű teamek kiemelkedő kategóriái 

Magas terhelés alatt 

• Megszakadt gondolatok 

• Technikai informálás 

• Segítségkérés 

• Válasz nélküli segítségkérés 
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Az előzetes feltételezéseimmel összhangban a magas terhelés alatt végbement 

információfeldolgozás, információbefogadás beszűkülésének a jelei a gyenge teljesítményű 

teamek team-folyamataiban figyelhető meg gyakrabban, ami gyakoribb megszakadt 

gondolatban nyilvánul meg. 

Az előzetesen megfogalmazott hipotéziseket kiegészíti az az eredmény, miszerint a technikai 

informálások a gyenge teljesítményű teameknél magas terhelés alatt megemelkednek, az 

előtte levő moderált szintű terheléshez képest. Ezzel szemben a jó teljesítményű teameknél ez 

a típusú informálás egy stabil, viszonylag magas szinten van. A technikai informálások magas 

terhelés alatti megemelkedése valószínű a hirtelen felbukkanó problémának, illetve a 

problémakezelésnek köszönhető.   

Az előzetes elvárásaimnak megfelelően a magas terhelés alatt hirtelen felbukkanó probléma 

feltehetően a szakmai bizonytalanságok, tanácstalanságok felbukkanásának ad teret, ami a 

gyenge teljesítményű teameknél erőteljesebben megnyilvánul a gyakoribb segítségkérések és 

válasz nélküli segítségkérések formájában.  
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11. Megvitatás és összegzés 

Magas kockázatú szervezetekben a teamek hatékony és biztonságos működése nem csak a 

tagok egyéni potenciáljától (mint például a tudástól, tapasztalattól) függ, hanem azoktól a 

team-folyamatoktól is, melyeken keresztül, az egyéni szintű tudás elemek összeérnek és 

létrejön a team szintű tudás (team szintű mentális és szituációs modell). A szakirodalmi 

bevezetőmben kiemelem egyrészt a team tudás szerepét a hatékony teljesítmény létrejöttében, 

másrészt azokat a kutatási eredményeket, amelyek a team-folyamatok (a kommunikáció 

koordináció, együttműködés) és a teljesítmény kapcsolatával foglalkoznak a különböző 

helyzeti tényezők (mint például a terhelés szintjeinek) figyelembevételével. Kutatásomban 

ezekre a tanulmányokra építve a team tudás kialakításához és fenntartásához hozzájáruló, - 

ezáltal a hatékony teljesítmény elérését segítő - team-folyamatokra fókuszálok.  

Feltáró kutatással beazonosítottam, összegeztem, hogy mely team-folyamatok jellemzőek a 

szakértői (operátor) team tevékenységében, majd megvizsgáltam, hogy ezek a team-

folyamatok milyen kapcsolatban vannak a team teljesítményével. A team-folyamatok és 

teljesítmény közötti kapcsolatok magyarázatát a hatékony team-folyamatokra és a team 

tudásra vonatkozó szakirodalomra építettem. Magas kockázatú szervezetekben a teamek a 

munkatevékenység sztenderdizáltsága miatt alacsony vagy moderált szintű terhelés alatt 

dolgoznak, azonban előfordulnak olyan váratlan helyzetek, amikor bár a hatékony működés 

több oldalról akadályozott, a hibás működésnek súlyos következményei lehetnek. Így 

fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy a team-folyamatok hogyan változnak a különböző 

szintű terhelés alatt, továbbá még érdekesebb kérdés, hogy ezek a team-folyamatok hogyan 

változnak a teljesítmény és a terhelés együttes hatásának függvényében. Úgy gondolom ezek 

az elemzések lehetővé teszik a teamek magas terhelésű helyzetekhez való hatékony 

alkalmazkodását és a gazdaságos team-folyamatok beazonosítását.  

11.1. A hatékony team-folyamatok 

A feltáró jellegű kutatást követően, megvizsgáltam a beazonosított team-folyamat kategóriák 

és a team teljesítmény közötti összefüggéseket, azzal a céllal, hogy a hatékonyan teljesítő 

teamek team-folyamatait elkülönítsem a gyengén teljesítők team-folyamataitól.  

Az eredmények alapján a jól teljesítő teamek hatékony információáramlásra, információ-

megosztási, információ-begyűjtési tevékenységre utaló team-folyamatai a koherens 

információáramlásban, a gyakoribb megerősítésekben, a személyzetre vonatkozó 

informálásokban nyilvánulnak meg. 

Az egyik jelentős kutatási eredmény szerint a jól teljesítő teamek kommunikációja 

koherensebb a gyenge teamek kommunikációjához viszonyítva. A koherens kommunikáció 

jele, amikor a tagok közötti párbeszéd elemei, a kommunikációs megnyilvánulások között 

szemantikai kapcsolat, folytonosság található, így a kevesebb megszakadt és több folytatott 

gondolat figyelhető meg. A hatékonyan teljesítő teamek koherensebb kommunikációját jelző 

gyakoribb folytatott gondolatok száma arra utal, hogy a team tagok az információáramlás 

során többször reagálnak a kommunikációs partner által közölt információra. A gyenge 

teljesítményt nyújtó operátor teameknél viszont gyakrabban figyelhetünk meg megszakadt 

gondolatot. A megakadt, gyakran félbeszakadt információáramlás következménye lehet, hogy 

a felvetett gondolatok, témák nem épülnek be a közös tudásbázisba (Krifka, 2004). A jelen 
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kutatás eredményei összhangban vannak más potenciálisan kockázatos körülmények között 

dolgozó teameken végzett vizsgálatokkal is. Grommes és Dietrich (2002) által ismertetett 

repülőgép baleset példája is azt mutatja, hogy amint a felek közötti kommunikáció 

koherenciája csökken, úgy a feladatmegoldás folyamatában egyre több akadállyal szembesül a 

pilótafülke személyzete. Orvosi teamek kommunikációjának elemzése is azt mutatja, hogy 

azok a teamek, ahol a tagok közötti kommunikáció koherens, hatékonyabban tudnak 

együttműködni (Grommes és Dietrich, 2002; Grommes, 2007). Ahhoz, hogy a team tagok 

kommunikációja során elhangzott információ (legyen szó szakmai problémára, helyzetre vagy 

erőforrásokra vonatkozó információról, utasításról) a team tudás részévé váljon, a team 

tagoknak az elhangzott információra reagálniuk kell. Ez a folyamatos koherens 

információáramlás feltétele a team tudás kialakításának és fenntartásának (Krifka és mtsai, 

2004; Krifka, 2004). Grommes és Dietrich (2002) kihangsúlyozza, hogy a koherens 

információáramlás a társalgásban részt vevő felek közötti közös tudást feltételez. Az előzetes 

orvosi teamekkel és pilótafülke személyzetével végzett kutatások sokkal inkább 

esettanulmány jelleggel (statisztikai próbák nélkül) ismertetik a koherenciára utaló különböző 

típusú változók jelenlétét vagy hiányát. A kutatások módszertani korlátai (pl. alacsony minta 

szám, eltérő kutatási célokkal gyűjtött adatok) nem tették lehetővé a team teljesítményének 

közvetlen mérését, és ezek összevetését a koherencia mutatóival. Kutatásom az előzetes 

szakirodalmi eredményeket azzal egészíti ki, hogy a team kommunikáció koherenciájának 

kategóriáit a team teljesítményének (illetve a terhelés) függvényében vizsgálja, illetve az 

előzetes esettanulmány jellegű kutatási megállapításokat statisztikai elemzésekkel támasztja 

alá.  

Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a jó teljesítményű teamek gyakrabban adnak 

megerősítést az elhangzott információkra, utasításra, a gyenge teljesítményű teamekhez 

képest. Ahhoz, hogy az interakció során elhangzott üzenetek beépüljenek a team közös 

tudásába, szükség van arra, hogy a tagok közötti kommunikáció elemei között tematikus 

összefüggés legyen, logikus, folytonos, vagyis koherens legyen a társalgás. A megerősítés 

használata arra utalhat, hogy az elhangzott információ beépült a közös tudásba (Krifka, 2004). 

Az elhangzott üzenet megerősítése különösen fontos az operátor teamek munkájában, hiszen a 

team tagjainak rendszerint több forrásból jövő információt kell egyszerre feldolgozniuk egy 

technikailag komplex környezetben (Sträter, 2002; Krifka, 2004; Fukuda és Sträter, 2004). A 

megerősítés fontosságát tovább növeli az a tény, hogy az operátor teamek munkavégzésük 

során rendszerint párhuzamosan több feladatot hajtanak végre egymás mellett. Az üzenet 

megerősítésének hiánya azzal a veszéllyel jár, hogy az elhangzott üzenet nem épül be a közös 

team tudásba (Krifka, 2004). Az aktív megerősítés hiánya nem jelenti minden esetben a 

feladat megértésének és végrehajtásának hiányát, azonban energia és időigényes 

megismétlésre készteti a kommunikáció kezdeményezőjét. Az üzenet megértésének hiánya 

könnyen frusztrálhatja a személyeket kommunikációs szándékaiban, míg a verbalizáció 

jelenléte bezárja a kommunikációs utat. A megerősítés fontosságát számos magas kockázatú 

szervezetben dolgozó teameket (pilótafülke személyzetét és orvosi teameket) tanulmányozó 

előzetes kutatás is kihangsúlyozta (Krifka és mtsai, 2004; Krifka, 2004). 

A személyzetre vonatkozó informálás a teamre vonatkozó team szintű mentális modell, a 

team tagok jellemzőire és a team interakcióra vonatkozó közös tudás kiépítéséhez és 
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fenntartásához járulhat hozzá. A team tagok tevékenységéhez kapcsolódó információk 

kommunikálása lehetőséget ad arra, hogy a tagok tájékoztassák egymást a feladat végrehajtás 

során megtett lépésekről, fenntartsák a helyzetről kialakult közös helyzettudatosságot. Orvosi 

teamek kommunikációjának elemzése során is bebizonyosodott e típusú informálás 

fontossága (Johannesen, 2008). A tanulmány a tevékenységről való informálás tájékoztató 

funkcióján túl ezek korrigáló szerepére is felhívja figyelmet, hiszen azáltal, hogy a tagok 

informálják egymást tevékenységükről, megteremtik a lehetőséget az elvégzett cselekvések 

követésére és korrigálására.  

A kutatás eredményei néhány ponton ellentmondanak az előzetes kutatások 

megállapításainak. Az előzetes szakirodalom kiemeli, hogy a hatékony teamek gyakrabban 

gyűjtenek be és osztanak meg információkat egymással (Waller, 1999; Waller és mtsai, 

2004). Ezzel szemben a vizsgálatom eredményei arra utalnak, hogy a gyenge teljesítményt 

nyújtó teamek több kérdést fogalmaznak meg, ezen belül is több nyílt információgyűjtő 

kérdést címeznek egymásnak, és többször informálják egymást szándékosan, technikai jellegű 

információkról. Ez az információáramlás rendszerint a jelenben zajló eseményekre 

vonatkozik.  

A nyílt információgyűjtő kérdések gyakori használata arra utalhat, hogy a kérdés 

megfogalmazójának szüksége van információra a helyzetről alkotott kép letisztázásában. Az 

ellentmondás megmagyarázásához fontos kiemelnünk, hogy az előzetes szakirodalom nem 

vizsgálta a kérdésfeltevés típusát. A kutatásomban vizsgált információgyűjtő kérdések nyílt 

formában való kifejezése arra is rámutathatnak, hogy a kérdésfeltevő szakmai 

hiányosságokkal küszködve, az adott szakmai problémát nem célzottan körülhatárolva 

fogalmazza meg. Továbbá a szakirodalom arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyílt kérdés 

megválaszolása rendszerint idő és energiaigényes, hiszen a megkérdezettek kénytelenek 

kognitív erőfeszítéseiket mozgósítani a kérdés megválaszolása érdekében. Azok a kérdések, 

amelyek hosszas megfogalmazást igényelnek, kognitív energiaigényességük miatt növelhetik 

a hiányos információáramlás veszélyeit (Sexton, 2004). A nyílt kérdések használata ellen 

szóló legjelentősebb érv, hogy megválaszolásuk nagyobb kognitív erőfeszítést igényel. A 

nyílt információkérdések gyenge teljesítménnyel való szoros kapcsolata mögött a rendszerre, 

a helyzetre és a folyamatra vonatkozó tudásban, a feladatra vonatkozó team szintű mentális 

modellben levő hiányosságban kereshető.  

Az eredmények rávilágítanak arra a meglepő összefüggésre, hogy a gyenge teljesítményű 

teamek gyakrabban adnak át szándékos információt, a rendszer technikai aspektusaira 

vonatkozóan. A szakirodalom alapján azt feltételeztük, hogy a technikai informálás a 

feladatról, rendszerről alkotott közös kép kialakításához járulhat hozzá. Az előzetes 

szakirodalommal való ellentmondás feloldását segítheti az a magyarázat, miszerint lehetséges, 

hogy a rendszer, a feladat elemeire vonatkozó gyakori információáramlás mögött a helyzet, a 

feladat lépéseire, a rendszer működésére vonatkozó ismeretekben (feladatra vonatkozó team 

szintű mentális modellben) rejlő hiányosságok húzódhatnak meg. A feladatok megoldásához 

szükséges rendszerre, folyamatra, feladatra vonatkozó közös tudásban levő hiányosságok arra 

késztethetik a tagokat, hogy gyakrabban osszák meg szándékosan a jelen eseményeihez 

köthető információikat.  
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A team-folyamat tartalmi kategóriáinak kapcsolata a team teljesítménnyel rámutat arra, hogy 

a jó teljesítményű teamek kommunikatív viselkedésükben gyakrabban adnak összetett 

utasítást, kommunikatív viselkedésükben gyakrabban jelenik meg az iránymutatás. A jó 

teljesítményű teameknél megfigyelhető gyakoribb összetett utasítások és iránymutatások arra 

utalnak, hogy a jó teljesítményű operátor teamek hatékonyabbak tevékenységük 

megszervezésében, koordinációjában. Ezek az összefüggések megerősítik számos korábbi 

kutatás eredményeit, miszerint a jól teljesítő teamek eredményesebbek munkavégzésük és 

információáramlásuk koordinálásában (Oser és mtsai, 1989; Marks és mstai, 2001; Rousseau, 

2006; Waller, 1999; Waller és mstai, 2004; Crichton és Flin, 2004). Az összetett utasítások, és 

iránymutatások abban segíthetik a teamet, hogy egyezségre jussanak a tevékenységük, 

munkájuk szervezésében, közös tudással rendelkezzenek a követendő célokról, a különböző 

feladatok teljesítéséhez szükséges lépésekről. Ezek a team-folyamatok támogatják a közösen 

osztott célokról, a feladat lépéseiről alkotott team tudás létrehozását és folyamatos 

aktualizálását (Rousseau, 2006). A követendő célokról, lépésekről kialakított feladatra 

vonatkozó team szintű mentális modell biztosítja a team tevékenységének koherenciáját, azt, 

hogy feladatvégzésük során a team erőforrásait azonos irányba összpontosítja. Így nagy 

valószínűséggel a tevékenység összehangolását igénylő feladat elemeknél a hangsúly az 

egyéni elszigetelt cselekvésekről áttevődik az azonos vízió által vezérelt közös tevékenységre. 

A szakirodalom kihangsúlyozza, hogy az egészleges és időben előrelátó cselekvések lehetővé 

teszik, hogy a team tagjai cselekvéseik végrehajtásakor tekintettel legyenek a team egészére 

és a kitűzött team szintű célokra egyaránt (Marks és mtsai, 2001; Rousseau, 2006). Az 

egészleges és időben előrelátó team-folyamatok lehetővé teszik a team tagok 

tevékenységének korrekcióját, a cselekvések a környezet követelményeihez való igazítását, a 

team tagok támogatását, a tevékenység szinkronizációját. A folyamatról és a helyzetről 

kialakított közös kép, a közös helyzettudatosság kialakításán túl a felelősségteljes 

együttműködés létrejöttét támogathatja. A lehetséges problémák kivetítése a helyzeti tervezést 

teszi lehetővé, így ezek a team-folyamatok a tevékenység koordinációját is segíthetik. Ilyen 

team-folyamat lehet az elhangzott információk összefoglalása, a megtett lépések összegzése. 

Az aktuális állapot összefoglalása és kommunikálása a helyzetről kialakított közös kép, a 

közös helyzettudatosság fenntartását támogathatja. Az összegzés segítségével létrejött teljes 

kép az együttműködés lényeges elemének, a közös érdek követésének az alapját is képezheti 

(Rousseau, 2006). Eredményeim szerint a jó teljesítményt nyújtó operátor teamek az átlagos 

és a gyenge teamekhez képest gyakrabban foglalják össze a lezajlott vagy az aktuálisan zajló 

folyamatokat, tevékenységeket, lépéseket, kérdéseket, információkat. Az összegzés a jövőben 

megtett lépések eltervezését is segíti, ezáltal a hatékony koordinációhoz is hozzájárulhat 

(Kolbe és mtsai, 2008; Crichton és Flin, 2004; Grote, Zala-Mező, 2004; Groete és mtsai, 

2004; Kolbe, és mtsai, 2008). Egyes kutatások az összegzést az explicit koordináció elemként 

kezelik, aminek hatékony szerepét orvosokkal és repülőgép pilótafülke személyzetével 

végzett kutatás is alátámasztja (Groete és Zala-Mezö, 2004). 

A jó teljesítményű teamek által végzett gyakoribb jövőtudatos tervezés szintén lehet a 

hatékony koordináció és felelősségteljes együttműködés jele egyaránt (Rousseau, 2006; 

Groete és Zala-Mezö, 2004). Az erőforrások hatékony koordinációjának fontos eleme a 

lehetséges jövőbeli problémák, a tevékenység hosszú távú lépéseinek és ezek 

következményeinek a kommunikálása. Ugyanakkor a felelősségteljes együttműködés egyik 
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lényeges jele a jövőbeli események előrejelzése, amikor a team tagok időben előrelátóan 

gondolnak a helyzet jövőbeli következményeire. A megtett lépések, események potenciális 

következményeinek a megfontolása a helyzettudatosság harmadik szintjeként: a kivetítésként 

is értelmezhető (Endsley, 1995). Így az aktuális események következményeinek kivetítése a 

jövőre és ennek kommunikálása a közös helyzettudatosság kialakításához is hozzájárulhat. A 

közös helyzettudatosság team-munkában betöltött meghatározó szerepét több előzetes kutatás 

kiemelte (Endsley és Jones, 2001; Gorman és mtsai, 2005; Wright és Endlsey 2008). A 

jövőtudatos tervezés által a team tagjai tudatosítják, hogy az egyéni cselekvéseknek milyen 

következményei lehetnek a jövőre és a team szintű tevékenységre nézve.  

A monitorozásra utaló megnyilvánulások során a tagok verbalizálják a környezet, rendszer, 

folyamat és a team tevékenységének ellenőrzésére, figyelésére, követésére utaló 

cselekvéseiket, illetve ezek eredményét. A monitorozás megközelíthető a felelősségteljes 

együttműködés jeleként, amikor a team tagok egyéni cselekvéseik során törekednek arra, 

hogy egymást figyelembe vegyék, tekintettel vannak a teljes teamre (Groete, Zala-Mezö, 

2004). Ugyanakkor a monitorozás a koordináció eleme is lehet, hiszen a team tevékenység 

összehangolása, a team szintű célok megvalósításának ellenőrzése a folyamat és a feladat 

végrehajtás aktív követése nélkül nem tud megvalósulni (Oser és mstai, 1989; Dickinson és 

McIntyre, 1997; Marks és mstai, 2001; Rousseau, 2006). Vannak kutatók, akik a monitorozást 

a koordináción belül az implicit koordináció elemeként kezelik (Kolbe és mtsai, 2008). A 

személyzetre vonatkozó informálások és a monitorozásról szóló kommunikációs 

megnyilvánulások különösen fontosak lehetnek, olyan teamek interakcióinál, ahol a team 

tagjainak más-más vizuális felületen kell dolgozniuk, a munkavégzés párhuzamosan zajlik. 

Ilyen a vizsgálatunk fókuszában álló operátor team munka, vagy a repülőgép pilótafülke 

személyzetének munkája is. A követés, ellenőrzés, monitorozás tevékenységének és 

eredményének kommunikálása a feladatról és a team tagok tevékenységéről kialakított közös 

tudás, team szintű mentális modell létrehozását és fenntartását segítheti. Továbbá a 

monitorozás a közös helyzettudatosság (team szituációs modell) kialakításának és 

fenntartásának a részeként is értékelhető, mivel helyzettudatosság team szintű fenntartása a 

környezet folyamatos éber figyelésén és ezen információk átadásán keresztül valósulhat meg 

(Thomas és mtsai, 2004; Fletcher és mtsai, 2003; Healey és mtsai, 2004; Yule és mtsai, 2006; 

Flin és mtsai, 1998; Marks és mstai, 2001).  

A szakirodalomnak ellentmondó vizsgálati eredményem szerint a gyenge teamek gyakrabban 

motiválják egymást, és többször kérnek segítséget, illetve team-folyamatiakban több 

segítségkérés marad megválaszolatlanul. A szakirodalom kihangsúlyozza, hogy a hatékonyan 

teljesítő teamek több időt és figyelmet szánnak egymás támogatására, gyakrabban motiválják 

egymást, kérnek és nyújtanak segítséget (Oser és mtsai, 1989; Marks és mtsai, 2001; Lepine 

és mtsai, 2008 IN: Forsyth, 2009).  

A nyílt kérdések megfogalmazásához hasonlóan, a segítségkérések gyakori használata a 

szakmai tanácstalanságra, bizonytalanságra utalhat. Emellett fontos azt is kiemelnünk, hogy a 

segítségkérések megfogalmazása a teamen belüli emocionális és kognitív bizalmat sejtet. 

Hiszen a segítségkérés kinyilvánításához szükséges a másik fél kompetenciáiba vetett 

kognitív- és érzelmi alapú bizalom, amely azzal a hittel ruházza fel a tagokat, hogy nem csak 

tudnak, de akarnak is segítséget nyújtani egymásnak (Tarnai, 2003). Azonban a vizsgálatunk 
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eredményei azt is kimutatták, hogy a gyengén teljesítő teamek team-folyamataiban több 

válasz nélküli segítségkérés azonosítható. Ez az eredmény már összhangban van az előzetes 

tanulmányokkal. A kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a tagok közötti magas függőség 

mellett, ha a team tagok nem hajlandóak (vagy nem tudnak) segíteni egymáson, és ennek 

következtében az egyik tag kudarcot vall, az a teljes team kudarcát eredményezheti 

(Rousseau, 2006). Természetesen a válasz nélkül maradt segítségkérések mögött nem csak a 

hajlandóságban, de a segítségnyújtáshoz szükséges tudásban levő hiányosságok is lehetnek. A 

segítségnyújtás elmaradása mögötti hiányos háttértudást a magas arányú nyílt formában 

megfogalmazott segítségkérések és technikai informálások is megerősíthetik. Ugyanakkor az 

is előfordulhat, hogy a segítségnyújtás az információáramlás deficitje miatt marad el, ebben 

az esetben a tagok nem azért nem segítenek egymásnak, mert nem hajlandóak vagy, mert nem 

képesek, hanem azért, mert a segítségkérés befogadása nem történt meg. Ez utóbbi 

magyarázatot az is alátámasztja, hogy a gyengén teljesítő teamek kommunikációjában 

gyakrabban fordul elő az, hogy az előzetesen elhangzott információk, tudáselemek elvesznek 

az információáramlásban, amit az emlékeztetés, megszakadt gondolatok magasabb, 

megerősítések alacsonyabb aránya jelez (a jó és átlagos teljesítményű teamekhez képest). Ez a 

közös tudás fenntartásában rejlő hiányosságoknak lehet a jele.  

A szakirodalommal ellentétben, a gyenge teljesítményt nyújtó teamek team-folyamataiban 

gyakrabban figyelhető meg a motiválás. A motiválás gyakori jelenléte arra utalhat, hogy a 

gyenge teamek többször „szorulnak” korrekcióra, bíztatásra, az érzelmek kezelésére, a jó 

teljesítményű teamekhez képest. A gyenge teljesítményt nyújtó teamek team-folyamataiban 

gyakrabban fordulnak elő a tevékenység konstruktív korrekciójára, a team támogatására, a 

hangulat és a morál fenntartására, a team tagok aktivizálására utaló megnyilvánulások, a jó 

teljesítményű teamekhez képest. Az érzelem kezelésének szükségességét a feladatmegoldás 

közbeni gyakoribb félreértések, szándékok ütközése is kiválthatja, ez utóbbit a gyenge 

teljesítményű teameknél előforduló konfliktusok magas száma is alátámasztja. 

11.2. Gazdaságos team-folyamatok a különböző szintű terhelés alatt  

Annak ellenére, hogy a kockázatos körülmények között működő szakértői teamek munkája a 

magas szintű szabályozásnak, sztenderdizáltságnak köszönhetően rendszerint alacsony vagy 

moderált szintű terhelés alatt zajlik, kulcsfontosságú a hirtelen megjelenő szakmai probléma 

által kiváltott magas terheléshez való eredményes és hatékony alkalmazkodás. Az áttekintett 

releváns szakirodalom egyöntetűen kiemeli, hogy az információfeldolgozásban jelentős 

változás megy végbe, amint a terhelés magas szintre emelkedik (Mumaw, 1994; Driskell és 

mtsai, 2006; Kontogiannis és Kossiaveou, 1999; Dietrich és mtsai, 2004). A kutatások 

jelentős része laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatokkal az egyéni szinten 

végbement változásokra fókuszál. Kutatásomban valós körülmények között igyekszem 

feltárni a team szintjén, ezen belül is a team-folyamatokban történő módosulásokat a terhelés 

változásának függvényében. Gyakorlati szempontból lényeges kérdés, hogy a magas 

kockázatú körülmények között dolgozó szakértői (operátor) teamek hogyan tudnak 

energiatakarékosan és eredményesen alkalmazkodni team-folyamataikkal a magas terhelésű 

munkafázisokhoz. A szakirodalomban nincs teljes egyetértés abban, hogy magas terhelés alatt 

a különböző koordinációs, együttműködési és kommunikációs folyamatokban milyen irányú 

változásnak célszerű végbemennie ahhoz, hogy az elősegítse a team hatékony működését. 
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Kutatásomban azokat a gazdaságos team-folyamatokat törekszem feltárni, amelyek a terhelés 

és a terhelés-teljesítmény együttes hatásának függvényében változnak. Úgy gondolom, ezek 

azok a team-folyamatok, amelyek elősegíthetik a team energiatakarékos működését magas 

terhelés alatt.   

A jelen kutatás eredményei azt mutatják, hogy magas terhelés alatt jelentős változások 

mennek végbe a team-folyamatokban. Az egyik legjelentősebb változás, amivel a team 

tagoknak számolni kell, az az, hogy megnövekszik az esélye annak, hogy a kommunikáció 

akadozottá válik, a felvetett témák félbeszakadnak, megakad az információáramlás és a 

közölni kívánt információk elvesznek, nem épülnek be a közös tudásba. Ezt bizonyítja a 

magas terhelés alatt szignifikánsan lecsökkent kommunikáció koherenciája (ami a gyakoribb 

megszakadt és kevesebb folytatott gondolatok arányában nyilvánul meg), valamint a 

megerősítések alacsonyabb száma. A félbeszakadt, akadozó információáramlásra utal az is, 

hogy a team tagoknak gyakrabban kell emlékeztetniük egymást a múltban már megtett 

lépésekre, elhangzott információkra (emlékeztetés). Továbbá magas terhelés alatt a tagok 

intenzívebben törekednek arra, hogy megakadályozzák az információ elvesztését (proaktív 

tudatosítás gyakoribb használata). Magas terhelés alatt a kognitív erőforrások le vannak 

terhelve a hirtelen felbukkanó probléma megoldásával, a figyelmi és információfeldolgozási 

kapacitás beszűkül (Mumaw, 1994; Driskell és mtsai, 2006), ami együttesen az információ 

elvesztésének a kockázatát növeli. Az elhangzott információ elvesztése magas kockázatú 

környezetben súlyos következményhez vezethet.  

Az eredmények részletesebb elemzése arra világít rá, hogy a gyenge teljesítményű teameknél 

a leterhelt kognitív erőforrások hatása jelentősebben érvényesül, mivel kommunikációjukban 

magas terhelés alatt több megszakadt gondolat, kevesebb megerősítés figyelhető meg a jó 

teljesítményű teamekhez képest. A verbális megerősítés használata arra utalhat, hogy az 

elhangzott információ beépült a tagok közös tudásába (Krifka, 2004). Egy technikailag 

komplex környezetben párhuzamosan több információt kell a tagoknak feldolgozni (Sträter, 

2002; Fukuda és Strater, 2004; Krifka, 2004), ezt a folyamatot a figyelembeszűkülésen túl a 

magas terhelés alatti intenzívebben megjelenő külső zajok is megnehezíthetik. A megerősítés 

hiánya pedig energiaigényes ismétlésre késztetheti az információ közlőjét (Fukuda és Strater, 

2004), ami a leterhelt erőforrások mellett tovább fokozhatja a tagok mentális igénybevételét. 

Mindezek kihangsúlyozzák a megerősítések magas terhelés alatti kritikus szerepét. Bár 

összességében magas terhelés alatt a megerősítések aránya lecsökken, a hatékonyan működő 

teamek magas terhelés alatt (is) többször erősítik meg az elhangzott információt, mint a 

gyenge teamek, kivédve ez által a magas terhelés alatti információ elvesztésének kockázatát. 

Ezt egészíti ki az az eredmény, miszerint magas terhelés alatt a jól teljesítő teamek 

intenzívebben törekednek proaktívan megakadályozni egy elhangzott információ elvesztését, 

gyakrabban figyelhető meg az igyekezet, hogy az információ befogadásáról meggyőződjenek 

(a proaktív tudatosítás magasabb aránya). Összességében a hatékonyan működő teamek 

magas terhelés alatti team-folyamatairól elmondható, hogy koherensebb információáramlást, 

gyakoribb megerősítést, proaktív tudatosítást tartalmaznak, amelyek együttesen elősegíthetik 

a team tagok között elhangzott információk team tudásba való beépítését. 

Magas terhelés alatt a team-folyamatokban szignifikánsan több információgyűjtő kérdés, 

spontán és szándékos technikai informálás figyelhető meg a múltban és a jelenben zajló 
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eseményekre vonatkozóan. A múltra és a jelenre vonatkozó technikai informálások, az 

információgyűjtő kérdések gyakoribb használata a váratlan probléma, a magas terhelés 

okainak felderítését és a helyzet kezelési tervének kidolgozását szolgálhatják. Az eredmények 

részletesebb elemzése rávilágít arra, hogy technikai informálások kiemelkedően gyakori 

használata magas terhelés alatt a gyenge teamekre jellemző, míg ez a megnyilvánulás a jó 

teljesítményű teamek kommunikációjában viszonylag kiegyensúlyozottan jelenik meg a 

feladat megoldása alatt. A technikai informálások magas terhelés alatti gyakori használata 

arra utalhat, hogy több verbalizációra van szükség a hirtelen felbukkanó probléma 

kezeléséhez. Ennek hátterében a rendszerre, a folyamatra, a feladatra vonatkozó közös 

tudásban levő hiányosságok, szakmai bizonytalanságok húzódhatnak meg, ami erőteljesebben 

érezteti hatását szakmai problémával, technikai rendellenességgel való szembesüléskor. Ezt 

támasztja alá az az eredmény is, miszerint magas terhelés alatt magasabb a segítségkérések 

aránya, ami különösen gyenge teljesítményű teamek team-folyamataiban figyelhető meg. A 

segítségkérések gyakori használata egyrészt a probléma okainak felderítését szolgálja 

másrészt a teendő lépések és feladatok körüli elbizonytalanodást, tanácstalanságot sejtet, ami 

magas terhelés alatt intenzívebben megnyilvánul. A háttértudásban levő hiányosságokra 

utalhat a gyenge teljesítményű teamek magas terhelés alatti team-folyamataiban gyakrabban 

megfigyelhető válasz nélküli segítségkérések aránya is. Másik magyarázata lehet, hogy az 

alacsonyan teljesítő teameknél többször akad el az információ, különösen magas terhelés alatt, 

így az is lehetséges, hogy nem történt meg a segítségkérés befogadása. 

A szakirodalom kihangsúlyozza, hogy magas terhelés alatt a figyelem beszűkülése a szociális 

ingerekre is egyaránt érvényes lehet, amit a közösségi orientáció, team perspektíva 

beszűkülésével járhat (Driskell és mtsai, 2006). Ezt a megállapítást támasztja alá a magas 

terhelés alatti csökkent mértékű saját tevékenységre vonatkozó informálások aránya. Úgy 

tűnik azonban, hogy ez a közösségi orientáció beszűkülése nem jelenik meg egyformán a jól 

és gyengén teljesítő teamek magas terhelés alatti team-folyamataiban. A hatékonyan működő 

teamek magas terhelés alatt is gyakrabban osztják meg egymással a team tagok 

tevékenységére, állapotára utaló információkat (személyzeti informálás), szemben a gyenge 

teamekkel, ahol csökken ennek a kommunikációs megnyilvánulásnak az előfordulása. A 

korábbi kutatások kihangsúlyozzák, hogy a magas terhelés rendszerint több párhuzamosan 

zajló tevékenység végrehajtását követeli. Ilyenkor a hatékony működéshez szükség van arra, 

hogy a team tagok (különösen a koordinációt végző személyek) átlássák egymás 

tevékenységét (Kontogiannis és Kossiaveou, 1999). A team közösségi orientáció a team 

teljesítményének egy fontos feltétele, így a magas terhelés alatt jelentkező team perspektíva 

beszűkülése a teljesítmény csökkenésével járhat együtt (Driskell és mtsai, 1999). A team 

perspektíva a hatékony teljesítmény egyik fontos előfeltétele, különösen magas terhelés alatt. 

Az eredményeim megerősítik ezt a nézetet, hiszen a hatékonyan teljesítő teameknél az 

összehangolt cselekvést megalapozó egymás tevékenységéről való gyakori informálás magas 

terhelés alatt is megvalósul.      

Az erőforrásokat gazdaságosan felhasználó implicit kommunikáció egyik formája, amikor a 

team tagok kérés nélkül vetítik előre egymás (információ vagy segítség) igényeit és spontán 

módon informálják egymást. Ugyanakkor a spontán informálást egyes kutatások az implicit 

koordináció kategóriájába sorolják (Groete és Zala-Mezö, 2004; Kolbe és mtsai, 2009). Az 

implicit kommunikáció és koordináció magas terhelés alatti jótékony hatását előzetes 
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kutatások is kihangsúlyozták (Manser és mtsai, 2008; Kontogiannis és Kossiaveou, 1999; 

Rico és mtsai, 2008). Kutatásom eredményei arra mutatnak rá, hogy az implicit 

kommunikációra (vagy koordinációra) utaló spontán informálások magas terhelés alatt 

gyakrabban fordulnak elő (az előtte levő moderált szintű terheléshez képest). A jól teljesítő 

teamek több spontán informálást használnak magas terhelés alatt, de jelentősebb a különbség 

a gyenge teamekhez viszonyítva magas terhelés előtt. Fontos kihangsúlyoznunk, hogy ez az 

energiatakarékos kommunikáció csak akkor tud hatékony lenni, ha a team tagok rendelkeznek 

egy közösen megosztott tudással, team szintű mentális modellel és közös helyzettudatossággal 

(Kontogiannis és Kossiaveou, 1999; Kolbe és mtsai, 2009; Rico és mtsai, 2008). A spontán 

módon való informálás a felelősségteljes együttműködés jeleként is felfogható, aminek a 

jelentőségét az előzetes tanulmányok magas terhelés alatt hangsúlyozták ki (Groete és Zala-

Mezö, 2004; Druskat és Pescosolido, 2002). Eredményeink alátámasztják ezeket a nézeteket, 

azonban úgy tűnik, hogy a hatékonyan teljesítő teamek, már a feladat végrehajtás kezdeti 

szakaszaiban (is), moderált szintű terhelés alatt is kihasználják ennek az erőforrás takarékos 

team-folyamatnak az előnyeit.    

Úgy tűnik, hogy a magas terheléshez való alkalmazkodás kulcsa részben az energiatakarékos 

kommunikációban rejlik. A zárt formában megfogalmazott kérdésekre adott válasz 

rendszerint egyszerű, rövid, tömör, így kevésbé terheli a tagok kognitív erőforrásait, szemben 

a nyílt kérdésekkel, amelyek nagyobb kognitív kapacitást igényelnek (Sexton, 2004). A jó 

teljesítményű teamek magas terheléshez való hatékony alkalmazkodását segítheti a zárt 

formába öntött, gazdaságos megerősítő kérdések gyakori megfogalmazása, különösen magas 

terhelés alatt. Az eredményeink alapján úgy tűnik a hatékonyan teljesítő teamek kihasználják 

a megerősítő kérdések energiatakarékosságát magas terhelés alatt, szemben a gyenge 

teamekkel, akik kevesebb ilyen típusú zárt kérdést használnak.  

A monitorozást kifejező megnyilvánulások megemelkedése a team tagok tevékenysége és a 

rendszerben, folyamatban végbement változások gyakoribb követésének, ellenőrzésének 

lehetnek a jelei. A szakirodalom szerint magas terhelésben a team egyik legfontosabb feladata 

a feladat végrehajtásának monitorozása (Kontogiannis és Kossiaveou, 1999). Eredményeim 

szerint a jó teljesítményű teameknél magas terhelés alatt gyakoribb a monitorozó 

tevékenység. Függetlenül attól, hogy a monitorozást a felelősségteljes együttműködés, 

implicit koordináció vagy a közös helyzettudatosság kialakításához szükséges folyamatként 

kezeljük, magas terhelés alatt jelentősége tovább fokozódik azáltal, hogy lehetővé teszi a 

hibák detekcióját (Kontogiannis és Kossiaveou, 1999), és az aktuális folyamatról kialakított 

közös kép fenntartását.  

A jövőre vonatkozó informálás és a jövőtudatos tervezés magas terhelés alatt lecsökken, ami 

valószínű, hogy az aktuális probléma megoldására való fókuszáltságnak köszönhető. 

Hatékonyan teljesítő teameknél azonban magas terhelést megelőző időszakban, a feladat 

végrehajtás kezdeti periódusában magas a jövőtudatos tervezésre utaló kommunikatív 

viselkedések aránya. Az előrelátó gondolkodás, vagy a folyamatos készenléti állapot 

megalapozásához elengedhetetlen a jelenben zajló események kivetítése a jövőre, a 

potenciális problémák átbeszélése (Kontogiannis és Kossiaveou, 1999). A jövőtudatos 

tervezés megalapozására a legmegfelelőbb idő a feladat elkezdése magas terheléssel járó 
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időszak előtt, csökkentve ezáltal a bizonytalanságot, ugyanakkor növelve a felkészülést a 

magas terhelésű helyzetre. 

A szakirodalomban nincs teljes egyetértést abban, hogy magas terhelés alatt az explicit, nyílt 

vagy implicit koordinációra van szükség a hatékony működéshez. Egyes kutatók szerint 

váratlan probléma felbukkanásakor már nem elegendőek a szabályok, procedúrák általi 

implicit koordinációs mechanizmusok, így az explicit koordinációra (pl. utasítások adása, a 

feladatok, tevékenység, célok kijelölésére, összegzésre, stb.) van szükség (Xiaou, 2001, IN 

Manser és mtsai, 2008; Schraagen, 2010; Kolbe és mtsai, 2008; 2009). Más kutatások azt 

hangsúlyozzák, hogy magas terhelés alatt a tevékenységet és információáramlást impliciten 

koordináló mechanizmusok (a kérés nélküli információátadás, segítségnyújtás, monitorozás) 

lehetővé teszik, hogy a tagok kognitív erőforrásaikat az explicit koordináció helyett a szakmai 

probléma elhárítására összpontosítsák (Manser és mtsai, 2008). Eredményeink arra utalnak, 

hogy a leterhelt kognitív kapacitásoknak köszönhetően magas terhelés alatt lecsökken az 

összetett utasítások, iránymutatások, priorizálások, összegzések aránya. Ez a megállapítás 

azt a nézetet támasztja alá, miszerint magas terhelés alatt csökken az explicit koordináció 

szerepe. A fentiekben bemutatott magas terhelés alatti megemelkedett monitorozás pedig a 

megnövekedett implicit koordináció szerepét bizonyítja. A hatékony teamek a feladat 

megoldás kezdeti szakaszaiban használnak gyakrabban összetett utasítást, iránymutatást, 

priorizálást. Egy technikailag előrehaladott komplex környezetben - mint a blokkvezénylő - 

meglehetősen magas az igény a veszélyek ismeretére és a normák, szabályok megalapozására, 

a végrehajtandó feladatok előzetes ismeretére (Antalovits és Izsó, 2003). Mindezt 

legcélszerűbb a feladat végrehajtás kezdeti szakaszában megtenni (még magas terhelés előtt). 

Eredményeim arra utalnak, hogy amennyiben a gyakorlat elején a tagok expliciten 

megegyeztek a tevékenységük szervezésében és közzé tették a feladatmegoldásához 

szükséges információt (a gyakori összetett utasítások, iránymutatás, priorizálás által), akkor a 

magas terhelés alatt az összehangolt cselekvés explicit irányítás nélkül is megvalósulhat. 

Magas terhelés alatt akkor tudnak a cselekvések jól harmonizálni egymással, ha a team tagok 

előzetesen kialakítottak egy közös képet (team szintű mentális modellt) a feladatra, a teamre 

vonatkozóan. Magas terhelést követően, amikor a terhelés ismét moderált szintre csökken, 

ismét megemelkednek az összetett utasítások, egyszerű megerősítések, és a jövőre vonatkozó 

informálások, valamint az információgyűjtő kérdések, a szándékos, a személyzetre és a saját 

tevékenységre vonatkozó informálások száma szintén emelkedik. Mindezek az eredmények 

arra utalhatnak, hogy magas terhelés után, amikor a mentális, kognitív erőforrások 

felszabadulnak, megjelenik az a kollektív szükséglet, hogy a magas terhelést kiváltó probléma 

következményeit közösen feldolgozzák.  

Összességében eredményeim alátámasztják azt a megállapítást, miszerint ugyanazon feladat, a 

végrehajtás különböző fázisaiban eltérő típusú koordinációs (Espinosa és mtsai, 2002; Groete 

és Zala-Mezö, 2004; Groete és mtsai, 2004), kommunikációs (Kontogiannis és Kossiaveou, 

1999) mechanizmust tesz szükségessé. A magas terheléshez való alkalmazkodás egyik 

formája, amikor a team még a magas terhelést megelőző periódusban intenzív explicit team-

folyamatokkal igyekszik kialakítani, megalapozni a team tudást, amely egyaránt vonatkozhat 

a feladathoz és a team-munkához kapcsolódó team szintű mentális modellre, vagy a közös 

helyzettudatosságra. A hatékonyan működő teamek még magas terhelés előtt kijelölik a 

követendő célt, irányt, a feladatok megoldásához szükséges lépéseket, meghatározzák az 
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elsődleges és másodlagos feladatokat, megszervezik tevékenységüket. Mindezeknek 

köszönhetően a teamek magas terhelés alatt, explicit kommunikáció nélkül is képesek 

összehangoltan együttműködni a váratlan helyzet kezelése érdekében. Magas terhelés előtt 

megbeszélt készenléti terv, a jövőben várható események, problémák előrevetítése 

megalapozhatja a váratlan, magas terhelésű helyzetek kezeléséhez szükséges készenléti 

állapotot. Az implicit koordinációra, kommunikációra utaló spontán informálások a 

hatékonyan teljesítő teameknél már a feladat végrehajtás kezdeti szakaszaiban is megvalósul, 

amit valószínű a feladat végrehajtás előtt (is) létező feladatra és a teamre vonatkozó team 

szintű mentális modell tesz lehetővé. Ennek megalapozását az operátor teameknél a tagok 

összeszokottsága, illetve a szomszéd területre vonatkozó ismereteikben levő bizonyos 

mértékű átfedés is elősegítheti. A gazdaságos alkalmazkodás másik formája, amikor magas 

terhelés alatt energiatakarékos implicit team folyamatokkal igyekszik megakadályozni a tagok 

túlterheltségét. Ilyenek lehetnek a zárt formában megfogalmazott kérdések. Magas terhelésű 

helyzetekben több párhuzamosan zajló tevékenység végrehajtás szükséges. Ezeknek a 

tevékenységeknek az összehangolását segítheti elő a gyakoribb informálás a team tagok 

tevékenyégéről, állapotáról és a monitorozás. Mindezek a team-folyamatok lehetővé teszik a 

potenciális hibák azonosításán túl a folyamatról kialakított közös helyzettudatosság 

kialakítását és fenntartását, amelyek jelentősége - a leterhelt erőforrásoknak és a folyamatban 

végbement jelentős változásoknak köszönhetően - magas terhelés alatt emelkedik meg. 
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12. Korlátok és kitekintés 

A team tudás összehangolásához, a hatékony és eredményes működéshez szükséges, illetve a 

magas terhelést kiváltó helyzetekhez való alkalmazkodást elősegítő team-folyamatok feltárása 

és ezek lefordítása megfigyelhető viselkedésjegyekre, lehetővé teszi a szervezetek számára, 

hogy erre alapozva kialakítsák a kiválasztási-, ösztönzési-, teljesítményértékelési-, valamint 

képzési rendszerüket.  

A kutatásomban feltárt team-folyamatok leginkább folyamatirányító, erőművi területen 

dolgozó teamekre jellemzőek, azok fejlesztéséhez szolgáltatnak alapot, ami behatárolja a 

kapott eredmények általánosíthatóságát. Bár az eredmények leginkább erőművi területen 

dolgozó operátor teamekre érvényesek, azonban bizonyos megállapítások más magas 

kockázatú szervezetekben dolgozó szakértői teamekre is érvényesek lehetnek. Előezetesen 

kiemeltem, hogy mely eredményeim vannak összhangban más magas kockázatú szervezetben 

dolgozó teamek vizsgálati eredményeivel. A kapott eredmények más területen való 

hasznosítása érdekében, célszerű lenne összehasonlító vizsgálatokat végezni hasonló területen 

és (ugyanolyan sztenderdizáltságú, terhelésű) helyzetben dolgozó teamekkel (pl. repülőgép 

pilótafülke személyzete, műtő orvosi teamek).  

Vizsgálatom a kimagasló teljesítményhez szükséges team tudás összehangolását (team szintű 

mentális és szituációs modell) elősegítő team-folyamatokra fókuszált. A feltárt team-

folyamatok teljesítménnyel való kapcsolatának magyarázatához alapvetően a team tudás 

szakirodalmára támaszkodtam, ennek ellenére a vizsgálataim expliciten nem célozták meg a 

team tudás felmérését.  

A kutatás módszertani korlátai között azt is fontos megemlítenünk, hogy a team 

teljesítményének mérése az instruktorok értékelésén alapult. Ennek az értékelésnek az egyik 

hátránya, hogy nem tartalmazott team szintű objektív mutatókat, aminek a fő oka az, hogy a 

kutatás terepéül szolgáló szervezetben sincs egy egységesen elfogadott team szintű 

teljesítménymutató. A kutatás másik módszertani korlátját képezi az, hogy a különböző 

teamek forgatókönyveit nem ugyanaz az instruktor vezette és értékelte a teljesítményt, ami a 

feladat lezajlásában és a teamek teljesítményértékeléseiben okozhatott bizonyos fokú eltérést.  

Vizsgálati adataimban előfordultak olyan teamek, amelyekben az egyéni teljesítmények átlaga 

meghaladja, vagy éppen nem éri el a team egészének a teljesítményét. Az alacsony mintaszám 

miatt az adataim  nem tették lehetővé ezek statisztikai elemzését, de további vizsgálatok során 

érdekes kutatási kérdés lenne ezen teamek összehasonlítása. Érdekes lenne megvizsgálni azon 

team-folyamatokat, amelyek nagy valószínűséggel a team-munka során az egyéni potenciál 

kiteljesedését és/vagy elvesztését okozzák. 

További kutatási lehetőség rejlik a feltárt team-folyamatok közötti rejtett mintázatok 

feltárásában. Mivel a team-folyamatok a valós környezetben megfigyelhető viselkedésben 

gyakran átfedésben vannak, egyik (vagy akár több) folyamat megelőzi egy másik folyamat 

megjelenését. Ezek a „szabad szemmel” nehezen beazonosítható rejtett összefüggések 

feltárása tovább gazdagíthatná a team-folyamatok működéséről kialakított képünket.  
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14. Mellékletek 

1. sz. Melléklet: Bales-féle interakciós folyamatelemzés (IPA) kategóriarendszere 

(Bales, 1950) 

Társas 

emocionális 

funkciójú 

interakciók: 

pozitív 

Szolidaritást mutat emeli a másik státusát, segítséget és jutalmat ad, 

Feszültséget old 
feszültséget old, viccel, nevet, elégedettséget mutat 

Egyetért 

passzív elfogadást mutat, megért, egyetért, 

engedelmeskedik 

Társas 

emocionális 

funkciójú 

interakciók: 

negatív 

Ellentmond 

nem ért egyet, passzív elutasítást és formalitást 

mutat, nem nyújt segítséget.  

Feszültséget mutat 

feszültséget mutat és segítséget kér, kivonja magát a 

cselekvési térből 

Szembenállást tanúsít 

ellenkezést mutat, csökkenti mások státuszát, 

védelmezi vagy előtérbe tolja az ént  

 

 

 

 

Feladat 

funkciójú 

interakciók 

Javaslatot tesz 

javaslatot és irányítást ad, mások számára 

autonómiát implikál    

Véleményt nyilvánít 

véleményt, értékelést, elemzést, ad, érzéseket és 

kívánságokat fejez ki 

Irányt mutat 

orientációt és információt ad, ismétel, tisztáz és 

megerősít 

Iránymutatást kér 

orientációt, információt, ismétlést és megerősítést 

kér  

Véleményt kér 

véleményt, értékelést, elemzést és érzések 

kifejezését kéri 

Javaslatot kér 

javaslatot, irányítást, és lehetséges cselekvési 

módokat kér 
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2. sz. Melléklet: Team folyamatok átfogó modellje (Dickinson és McIntyre, 1997) 

Team folyamat Meghatározás Példa 

Team 

orientáció 

a team tagok feladattal és 

egymással szembeni 

attitűdjei (kohézió, attitűd).  

- kiemelt prioritásként kezeli a 

team céljait  

- önkéntesen és szívesen vesz 

részt a team-munkában 

Vezetés a team irányítása, a team 

tagok támogatása 

- elvárások tisztázása 

- meghallgatja mások 

aggodalmait 

Kommunikáció a team tagok között zajló 

mennyiségi és minőségi 

kritériumoknak megfelelő 

információáramlás 

- megerősíti és megismétli 

az elhangzott információt  

- leellenőrzi az elhangzott 

információt  

Team 

monitorozása 

a team tagok 

tevékenységeinek, 

teljesítményének 

monitorozása 

- tudatában van a team tagok 

teljesítményének 

- felismeri, ha a team tagok 

helyesen cselekszenek 

- a team tagok folyamatra 

vonatkozó tudatossága 

(megj. 

helyzettudatosságnak 

feletethető meg) 

Team 

visszajelzés 

információ kérése, adása és 

fogadása  
- válaszol egy team társ 

információ kérésére, 

- a team tagok 

kommunikációjára, 

teljesítményére adott 

reakciók 

Támogató 

magatartás 

a team tagok feladat 

végrehajtásában nyújtott 

segítségadása 

- segítséget nyújt annak, aki 

bizonytalan vagy 

nehézségei vannak  

- elkövetett hibák 

kijavítása/korrekciója, 

Koordináció a team tevékenységének 

folyamatos nyomon 

követése, célokkal és 

időkerettel való összevetése. 

- facilitálja a team tagok 

teljesítményét  

- teljesítményre vonatkozó 

információk átadása 
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3. sz. Melléklet: Folyamatirányító teamek (Waller, 1999; Waller és mtsai, 2004) 

 

Team folyamat Meghatározás Példa 

Információ begyűjtése és 

átadása 

A tagok proaktívan begyűjtik az 

információt és átadják azokat 

„A légi-forgalomirányító azt 

mondja kemény leszállásra 

számíthatunk”. 

„8000 láb magasra kell 

emelkednünk” 

Feladatok priorizálása A tagok megbeszélik a feladatok relatív 

fontosságát, sorrendjét 

„Előbb a B rendszert kell 

elintézni.” 

„Először az ellenőrzőlistát kellene 

átfutunk!” 

Feladatok felosztása A tagok felosztják a feladatokat egymás 

között 

„Én segítek neki a szárnyak 

irányításában, te vedd át addig 

ezt.” „Ti nézzétek át a listát és 

addig kezelem ezt.” 

Nem rutin esemény 

verbalizációja 

A tagok verbalizálják a nem rutin 

jellegű esemény megjelenését. 

„A B rendszert elvesztettük.” 

„Fékszárny problémánk van.” 
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4. sz. Melléklet: Team folyamatok fázis alapú keretrendszere (Marks és mtsai, 2001) 

 

Kategória Leírás 

Átmenet fázisa 

Küldetés elemzése a fő célkitűzések meghatározása, kiértékelése, múltbeli 

eredmények értékelése, irányok kijelölése: a főbb feladatok 

azonosítása és kijelölése  

Cél specifikáció a célok, alcélok azonosítása, priorizálása 

Stratégia kialakítása és 

tervezés 

(1) előrelátó tervezés: fő tevékenységi pontok, lépések, 

megtervezése a feladat végrehajtásának elején, (2) 

alternatív stratégiák, lépések kialakítása, (3) reaktív 

tervezés: hirtelen felbukkanó események által kiváltott 

újratervezés 

Cselekvés fázisa 

Folyamat monitorozása a feladat végrehajtás folyamatának aktív követése, a 

folyamat közvetítése a team tagok fele  

Rendszer monitorozása a team erőforrásainak, és a környezet jellemzőinek 

folyamatos monitorozása, a célok végrehajtása 

szempontjából 

Team monitorozása és 

támogatása 

A feladat végrehajtásban nyújtott segítség, mely formát 

ölthet visszajelzés adásában, segítségnyújtásban 

Koordináció cselekvések szinkronizációjához szükséges tevékenységek, 

lépések szekvenciájának, időzítésének összehangolása 

Interperszonális folyamatok 

Konfliktus menedzselése (1) megelőző konfliktus menedzsment: megelőzni a 

konfliktusokat; (2) reaktív konfliktus menedzsment: 

személyközi feladat konfliktus menedzselése;  

Motiváció és bizalom építése a feladat végrehajtásához szükséges kollektív bizalom 

építése, a tagok motiválása, a feladattal kapcsolatos kohézió 

építése 

Érzelem menedzsmentje A team tagjaiban feladat végrehajtása közben keletkezett 

érzelmek hatékony kezelése. 
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5. sz. Mellkéklet: Team folyamatok integratív keretrendszere (Rousseau, 2006)  

 

A teljesítmény szabályozására szolgáló team folyamatok 

Team folyamat Leírás 

Felkészülés a feladat végrehajtására 

Team küldetés elemzése A team küldetésének közös értelmezése, fő feladatok 

kitűzése, ezek végrehajtásához szükséges erőforrások 

azonosítása 

Cél specifikáció Specifikus, közösen osztott egyéni és team szintű célokat 

kitűzése 

Tervezés Tevékenység, alternatív cselekvések eltervezése, a feladat 

felosztása, stratégiai módszerek kiválasztása. 

Feladat-specifikus együttműködés 

Koordináció A tevékenység integrálása egy megadott időkeretbe, a 

lépések összehangolása, és team céljának való alárendelése 

Kooperáció Együttműködés a feladat végrehajtás során, egymás 

támogatása, a team-munkához való aktív hozzájárulás 

Kommunikáció Információ átadása, cseréje, különböző információ-

kommunikációs csatornák segítségével 

Feladat elvégzésének monitorozása, teljesítmény monitorozása 

Teljesítmény monitorozása Az önszabályozási folyamatok team szintjén: a team célok 

elérésének követése, ellenőrzése 

Rendszer monitorozása Helyzettudatosság 

Team alkalmazkodása 

Körültekintő felelősségteljes 

együttműködés 

Egy egészleges (a saját tevékenység team-munkának való 

alárendelése), időben előrelátó és a team céljainak való 

folyamatos alárendelt cselekvés 

Teamen belüli coaching Konstruktív visszajelzés, javaslatok adása, figyelemfelhívás 

a potenciális veszélyekre 

Együttműködő 

problémamegoldó viselkedés 

Problémával kapcsolatos információk begyűjtése, 

alternatívák kiválasztása 

 

A team fenntartására szolgáló team folyamatok: célja a tagok jóllétének növelése, a közös 

team hatékonyságérzésének növelése 

Team folyamat Leírás 

Pszichés támasz nyújtása Támogató magatartás, melynek végső célja a team tagok 

jóllétének kialakítása és fenntartása, a team 

hatékonyságérzésének növelése. 

Konfliktus menedzselése A feladatra, a feladat végrehajtására valamint a tagok 

személyes jellemzőre vonatkozó konfliktusok kezelése 
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6. sz. Melléklet: Kritikus team viselkedések (Oser és mtsai, 1989) 

 

Fő kategória Viselkedésjellemzők 

Kommunikáció  - halkan beszél (motyog) információ átadásakor  

- hibás információt közöl 

- saját hozzászólásaival egészíti ki az utasításokat 

- helytelen terminológiát használ információ átadásakor 

- elmulasztja tisztázni a nem egyértelmű információt 

- tisztázza a nem egyértelmű információt 

- a tagok egymás között beszélnek és elmulasztják a kommunikációt 

Kooperáció/ 

Együttműködés 

- bizonytalanság esetén egyeztet a team társakkal a következő lépésről 

- segítséget nyújt a feladat végrehajtásában nehézségekkel küszködő társának 

- megkérdezi team társát a következő lépésről 

- javaslatot tesz, hogyan hajtsák végre a feladatot 

- támaszra szoruló tagok kértek segítséget 

- kiszorítja a team társát és helyette végzi el a munkát 

- segítséget nyújt a team társának egy olyan feladat elvégzésében, ami nem része 

munkájának 

- bizonytalan a következő lépésről, de nem kér segítséget 

Team hangulat 

és morál 

- pozitív állításokat tesz a team motiválására 

- hátba veregeti kollégáját 

- nehéz feladat esetén segítséget nyújt team társának 

- beszélget a team teljesítményét növelő utakról 

- alcsoportot vagy „klikket” alkot 

- vitatkoznak egymással 

- megdicséri a team társ hatékony teljesítményét/eredményességét 

- negatív megjegyzést tesz, hibáztatja a társát az elkövetett hibákért 

- viccelődik a hangulat oldása érdekében 

- megengedi, hogy a személyes konfliktusok megzavarják a munkavégzést  

- negatív hozzászólások a teamről vagy a tréningről  

- morális támogatást ad hibát elkövető társának 

Javaslatok 

vagy kritikák 

adása  

- megkérdőjelezik a tapasztaltabb kollegák által használt helytelen procedurát 

- felhívja a figyelmet egy elkövetett hibázásra, negatív tartalom nélkül 

- azonosít egy hibát, de nem említi meg 

- megkérdezi, hogy a procedúra vagy az információ helyes-e, amikor bizonytalan 

- team társának sugallja/javasolja, hogy ellenőrizze le munkáját, hibázásainak megtalálása 

érdekében 

- kérés nélkül ad szükségtelen (?) segítséget   

- felemeli a hangját a társa/kollégája viselkedésének/feladat végrehajtásának kijavításakor 

(fordított kapcsolat a teljesítménnyel) 

- rendre utasítja társait, amikor erre szükség van 

Javaslatok és 

kritikák 

elfogadása 

- rákérdez, hogy mit tett rosszul, mikor hibát követett el 

- közli társaival, hogy aggódjon saját munkája iránt és hagyják őt magára 

- vitatkozik társával, aki közli, hogy hibát követett el 

- igyekszik elrejteni hibázásait 

- megköszöni társának, hogy észrevette hibázását 

- ellenséges vagy védekezővé válik, mikor kritizálják 

Koordináció - egy feladat befejeztével rögtön neki látnak a következő feladat elvégzéséhez  

- hatékonyan koordinálja a szükséges információ begyűjtését 

- nem állt rendelkezésére az információ, amikor arra társának szüksége volt 

- kérés előtt nyújtotta a szükséges információt 

- rendelkezésére állt az információ, amikor arra társának szüksége volt 

- utasította a tagokat, mi legyen a következő lépés 

- jelezte, hogy kész egy adott feladattal, mielőtt teljesen befejezte volna azt, így tartotta a 

lépést az idővel  

- amikor nem volt foglalt munkafeladataival, követte a társak munkáját 
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- amikor támogatott valakit elfogadta a kapott információt, anélkül, hogy leellenőrizte 

volna azt 

- törekszik az ellentmondó információ okait kideríteni mielőtt tovább lépne 

- csak akkor adott információt társainak, ha arra kérték őt 

Alkalmazkodás - nem tudott alkalmazkodni a hibás információhoz 

- olyan feladatot hajt végre mely nem része munkakörének, de elvégzi, mivel a teamnek 

szüksége van rá 

- változtat a feladat végrehajtáson, amikor arra megkérik 

- törekszik az elvesztett /be nem fogadott/ információt újból megszerezni  

- tudott alkalmazkodni a rossz sorrendben kapott információhoz 

- megbizonyosodott róla, hogy rendelkezik a munkája elvégzéséhez szükséges összes 

információval  

- hatékony javaslatot tesz a hibázás, hibák megtalálására 

- visszautasítja, hogy módosítson a feladat végrehajtási módján, még akkor is ha azt 

hibásan hajtja végre. 

 

  



201 
 

7. sz. Melléklet: Team-munka viselkedés mátrixa (Risser és mtsai, 1999) 

 

 

  

Team Dimenzió Elsődleges jellemző Konkrét viselkedésjellemző

a vezetése megalapozása a vezetés megalapozása

a team megszervezése
célok kijelölése

felelősségi körök, szerepek kijelölése

team klíma fejlesztése

elismeri a team tagok teljesítményhez való 

hozzájárulását

tiszteletet sugároz a verbális kommunikációjában

a team tagokat felelős személyként kezeli

konfliktusok konstruktív módon 

való megoldása
alternatívák feltárása

szakmai alapú konstruktív hozzászólások

helyzeti tervezés vezetése

tervet dolgoz ki vagy beazonosítja a követendő 

protokollt

bevonja a tagokat a tervezésbe

döntési módszerek alkalmazása bevonja a team tagokat a döntésbe

hibák kijavítása

felhívja a figyelmet a lehetséges hibákra

támogatja a korrigáló lépéseket

hatékony kommunikáció 

standardjait használni

gyakran használatos/elterjedt szakmai terminológia 

használata

a kommunikáció leellenőrzése érdekében 

visszakérdezést alkalmaz

a nyújtott információ támogatása 

információt nyújt, a döntéshozatal elősegítése 

érdekében

információt nyújt a tervezés érdekében

a kért információ támogatása
információt keres döntés meghozása érdekében

információt keres a tervezés érdekében

tervek gyakorlatba ültetése
végrehajtja a protokollt

hatékonyan kezeli a protokolltól való eltérést

elsődleges és másodlagos 

egészségügyi osztályozás 

alkalmazása
 az egyéni  vizsgálat eredményeit integrálja a beteg 

igényeibe

a feladatok prioritizálása
feladatok prioritizálása egy beteg számára

feladatok prioritizálása az összes beteg számára

team erőforrások és terhelés 

menedzselése

túlterhelés esetén igényel segítséget

túlterhelés esetén nyújt segítséget

konstruktívan használja fel a magas terhelés 

periódusait

követi a team tagok fókuszváltás a klinikai feladatok és a team között

fenntartja a helyzettudatosságot

helyzettudatosságot kialakító információ kérése a 

team tagoktól

helyzettudatosságot kialakító információ adása

informális team fejlesztő 

stratégiák alkalmazása
coaching alkalmazása

események vagy a műszak elemzése

formális team fejlesztő stratégiák 

alkalmazása

esettanulmányok átolvasása

oktatási fórumokon elhangzott teammunkára 

vonatkozó javaslatok figyelembe vétele

Team készségek 

fejlesztése

Team struktúra és 

klíma fenntartása

Problémamegoldó 

stratégiák 

alkalmazása

Teammel való 

kommunikáció

Tervek végrehajtása 

és terhelés 

menedzsment
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8. sz. Melléklet: Nem technikai készségek rendszere (NOTECH, Flin és mtsai, 1998)  

 

Team folyamat Kategória Pozitív példa Negatív példa 

 

 

 

 

 

 

EGYÜTT-

MŰKÖDÉS 

Team építése és 

fenntartása 

bátorítani a team tagokat aktív 

kommunikációra 

nem versengeni a team tagokkal 

gátolni a team tagok közötti aktív 

kommunikációt 

versengeni a team tagokkal 

Mások 

igényeinek 

figyelembe 

vétele 

figyelembe venni mások 

javaslatait (még akkor is ha nem 

ért egyet) 

visszajelzést adni 

nem veszi figyelembe mások 

javaslatait 

nem ad visszajelzést 

Támasz nyújtása felajánlja segítségét 

segíteni másokon 

nem ajánlja fel segítségét 

hezitál, hogy segítsen vagy sem 

Konfliktus 

megoldás 

nyugodt marad 

konfliktushelyzetben 

megoldásokat javasol 

arra koncentrál, ami helyes és 

nem arra kinek nincs igaza 

túlreagál konfliktushelyzetben 

ragaszkodik véleményéhez 

anélkül, hogy figyelembe venne 

másokat 

hibáztatja kollegáit  

 

 

 

 

VEZETÉS  

 

Autoritás és 

asszertivitás 

használata 

reflektál a team tagok 

javaslataira 

motiválja a team tagok 

biztosítja a team tagok feladat 

megoldásba való belevonódását  

megtagadja a team tagok 

javaslatait 

nem mutat elismerést a tagok iránt 

megakadályozza vagy visszafogja 

a tagok belevonódását 

 

Standardok 

nyújtása és 

fenntartása 

biztosítja a szabályok betartását 

beavatkozik, amennyiben a 

feladat végrehajtás eltér a 

tervtől 

kinyilvánítja szándékát, hogy 

magas teljesítményt érjen el a 

team 

nem követi a team tagok 

szabálykövetését 

nem avatkozik közbe, ha a team 

eltér a kívánt úttól 

nem törődik azzal, hogy 

kiemelkedő eredményt érjen el a 

team 

Tervezés és 

prioririzálás 

bátorítja a team tagokat a feladat 

végrehajtásában 

a terveket nyíltan kijelenti és 

megerősíti 

egyértelmű célokat és határokat 

jelöl ki 

 

a teamet nem vonja bele a 

tervezésbe, csak önmagának 

tervezi el a lépéseket 

a szándékokat, terveket nem fejezi 

ki és nem erősíti meg 

a célok és a határok tisztázatlanok 

maradnak 

Terhelés 

menedzsment 

a feladatokat felosztja a team 

tagok között, ezeket ellenőrzi 

priorizálja a feladatokat 

azonosítja a stressz és fáradtság 

jeleit 

nem osztja szét a feladatokat 

növekszik a terhelés a nem 

megfelelő terhelés miatt 

megtagadja a stressz és fáradtság 

jeleit 

 

 

 

HELYZET 

TUDATOSSÁG 

 

Rendszer 

tudatosság 

követi és jelenti a rendszerben 

végbement változásokat 

nem követi a változásokat 

 

Környezet 

tudatosság 

begyűjti az információkat a 

környezetről  

megosztja a többiekkel a 

kulcsinformációkat 

nem érdeklődik a környezet 

állapotát jelző információkról 

nem reagál a bejövő információra 

 

Időtudatosság és 

jövendőbeli 

események 

előrevetítése 

megbeszéli az időbeli 

megszorításokat a kollégákkal 

azonosítja a lehetséges jövőbeli 

problémákat 

nem állít fel prioritásokat az 

időbeli megszorítások 

függvényében 

meglepődik az események 

következményein 

 

 

 

 

DÖNTÉS-

Probléma 

azonosítása/ 

diagnosztizálása 

begyűjti az információt a 

probléma azonosítása érdekében 

átbeszéli az okozati tényezőket 

a team tagokkal 

nem azonosítja a probléma 

természetét 

nem beszéli át a potenciális 

okokat 

Lehetőségek alternatívák kommunikálása nem keresi az alternatívákat 
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HOZÁS 

 
azonosítása megkérdezi társait az 

alternatívákról 

nem kérdezi meg társakat az 

alternatívákról 

Kockázat 

felmérése 

felméri és kommunikálja az 

alternatívák kockázatát 

nem veszi figyelembe a korlátokat 

 

Lehetőség 

kiválasztása 

megerősíti a kiválasztott 

lehetőséget 

nem informálja a teamet a 

kiválasztott lehetőségről 

Eredmény 

felülvizsgálása 

ellenőrzi a kiválasztott terv 

következményeit 

nem ellenőrzi a kiválasztott terv 

következményeit a cél 

függvényében 
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9. sz. Melléklet: Repülés biztonsági audit (LOSA, Klinect és mtsai, 2003) 

 

Értékelés A repülés fázisai 

Fő kategória Szöveges jellemzés Előkészületek/ 

Gurulás 

Felszállás Leszállás 

TERVEZÉS    
ELIGAZÍTÁS Az eligazítás interaktív és alapos volt 4   
TERVEK 

KIJELENTÉS 

az operatív tervek és döntések megfelelően 

voltak kommunikálva és ezek megerősítést 

nyertek 

4   

KÉSZENLÉT 

TERVEZÉSE  

a team megfelelő stratégiát dolgozott ki a 

potenciális veszélyforrások biztonságos 

kezelése érdekében 

4   

VÉGREHAJTÁS 
MONITOROZÁS a team tagok aktívan monitorozták a rendszer 

működését és egymást 
4   

TERHELÉS 

MENEDZSMENT 

a feladatokat priorizálták, így a először 

fontosabb feladatokat hajtották végre 
4   

ÉBERSÉG a tagok éberen figyelték a környezet és a 

repülőgép pozícióját 
4   

AUTOMATIZÁLÁS 

KEZELÉSE 

az automatizmust megfelelően kezelték, így a 

helyzeti és a terhelés követelmények között 

megfelelően egyensúlyoztak 

4   

GURULÓÚT, 

KIFUTÓPÁLYA 

KEZELÉSE  

a gurulóút és a kifutópályán való manőver 

végrehajtásakor óvatosak voltak és figyeltek 
4   

ELLENŐRZÉS 
TERVEK 

ELLENŐRZÉSE 

a tervek végrehajtását folyamatosan követték 

és szükség esetén módosítottak rajta 
4   

KÉRDEZÉS a tagok nem féltek kérdéseket 

megfogalmazni, vagy tisztázni az aktuális terv 

részleteit 

4   

ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
KOMMUNIKÁCIÓ a nyílt kommunikációhoz szükséges 

környezetet/feltételeket megteremtették 
4   

VEZETÉS a kapitány megfelelően koordinálta a csapat 

tevékenységét 
4   
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10. sz. Melléklet: Sebészek nem technikai készségei (NOTSS, Yule és mtsai, 2006) 

 

Team folyamat Kategória 

Feladatkezelés - Tervezés 

- Prioririzálás 

- Standardok nyújtása és fenntartása 

- Erőforrások azonosítása és felhasználása 

Team-munka - Koordinálni a team tagok munkáját 

- információáramlás 

- Autoritás és asszertivitás használata 

- felmérni a képességeket 

- támaszt nyújtani 

Döntés - lehetőségek azonosítása 

- kockázatok értékelése és lehetőség kiválasztása 

- újraértékelés 

Helyzettudatosság - információ begyűjtése 

- felismerés és megértés 

- előrevetítés 

 

Pozitív példa Negatív példa 

- megerősíti mások szerepeit, 

felelősségi köreit 

- megbeszéli az esetet a 

kollegákkal, sebészekkel 

- figyelembe veszi mások kéréseit 

mielőtt cselekszik 

- együttműködik másokkal a cél 

elérése érdekében 

- túlságosan támaszkodik a team 

tagok összeszokottságára, 

előfeltételezései vannak 

- nem beszéli meg az esetet a 

kollegákkal, sebészekkel 

- anélkül cselekszik, hogy 

figyelembe venne másokat 

(informálna másokat) 

- nem vonja be a teamet a munkába 

Koordinálni a team tagok munkáját kategória pozitív és negatív példái 
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11. sz. Melléklet: Sebészeti Team-Munka Megfigyelés Alapú értékelése (OTAS, Healey 

és mtsai, 2004) 

 

Skála Horgonypont 

6 A tagok utasításokat adnak, kijelölik a követendő irányt. Proaktívan felhívják a 

figyelmet a változó eseményekre. A vezetés kiváló szinten járul hozzá a team 

hatékonyságának növeléséhez.  

5 A vezetés magas szinten hozzájárul a team hatékonyságának növeléséhez 

4 A vezetés moderált szinten hozzájárul a team hatékonyságának növeléséhez 

3 Bizonyos szintű irányítás megfigyelhető, de hiányzik a megfelelő asszertivitás 

ahhoz, hogy a tagok figyelmét a folyamatra és az eseményekre irányítsa 

2 A vezetés kis mértékben járul hozzá a team-munka hatékonyságának növeléséhez.  

1 A team-munka veszélyeztetett a hiányos, hibás vezetés miatt 

0 Nincs vezetés, irányítás, még akkor sem, amikor szükség lenne rá. Kevés erőfeszítést 

tesznek, hogy utasítást adjanak. A vezetés hiány akadályozza a team-munkát. 
A vezetés skála 
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12. sz. Melléklet: Altató orvosok nem technikai készségei (ANTS, Fletcher és mtsai, 

2003) 

 

Team folyamat Kategória Pozitív példa Negatív példa 

 

 

 

 

FELADAT-

KEZELÉS 

Tervezés a tervek kommunikálása, 

végrehajtásának ellenőrzése 

a műtét utáni intézkedések 

előkészítése 

a tervet adaptálásának 

elmulasztása az új információk 

tükrében 

a műtét utáni intézkedések 

elmulasztása 

Priorizálás elsőbbségi tevékenységek 

kijelölése 

a kritikus helyzetekben a 

szükséges lépések követése 

a kritikus esetekre való 

fókuszálás elmulasztása 

a változó klinikai állapot 

figyelmen kívül hagyása 

Standardok 

nyújtása és 

fenntartása 

a protokoll és tervek 

követése 

fenntartja a megfelelő 

aneszteziológiai mutatókat 

nem veszi figyelembe, átugorja 

a standard lépéseket 

az előírt mutatók 

ellenőrzésének elmulasztása 

Erőforrások 

beazonosítása és 

felhasználása 

az elérhető eszközök 

azonosítása 

a szükséges feladatok 

kiosztása 

kritikus helyzetekben 

erőforrás igénylése  

a lehetséges erőforrások 

figyelmen kívül hagyása 

a team tagok túlterhelése 

feladattal 

a magas terhelés felismerésének 

elmulasztása 

erőforrások igénylésének 

elmulasztása 

TEAM-MUNKA 
 

Képességek 

felmérése 

segítség igénylése 

érdeklődés kezdő team 

tagok munkája iránt 

a team tagok 

tevékenységének 

monitorozása 

fáradtság jeleinek 

azonosítása 

segítség elmulasztásának 

igénylése, amikor szükség 

lenne rá 

új team tagok képességeiket 

meghaladó feladatok végzése 

csak a saját tevékenységre való 

fókuszálás 

a fáradságra utaló jelek 

figyelmen kívül hagyása 

Team társak 

támogatása 

információ szükségletek 

előrevetítése 

kollégák aggodalmaira való 

odafigyelés 

információ igénylése a kollégák 

túlterheltségekor 

mások igényeinek figyelmen 

kívül hagyása 

HELYZET 

TUDATOSSÁG 
 

Információ 

begyűjtése 

a szükséges dokumentumok, 

információk begyűjtése a 

műtét előtt 

a műtét, a beteg állapotának 

aktív követése 

a szükséges információk 

begyűjtésének figyelmen kívül 

hagyása 

a műtéti beavatkozások 

követésének elmulasztása 

Információ 

megértése 

a monitorozás növelése a 

beteg állapotának 

függvényében 

információ megosztása a 

kollégákkal 

a beteg állapotát jelző 

változásokra való helytelen 

reagálás  

figyelmeztető jelzések 

figyelmen kívül hagyása 

előrevetítés a helyzet 

következményeinek 

előrevetítése 

a beavatkozások 

következményeinek 

előrevetítése 

potenciális problémák 

következményeinek 

előrevetítése 

a gyógyszerek nem kívánatos 

mellékhatásainak figyelmen 

kívül hagyása 

DÖNTÉSHOZÁS 

 

Alternatívák 

azonosítása 

döntés meghozásakor a 

lehetőségek figyelembe 

vétele 

más altatóorvos 

véleményének 

a megfontolatlan 

beavatkozások végrehajtása 

a kollégáktól érkező javaslatok 

figyelmen kívül hagyása 
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megkérdezése nehezebb 

esetekkor 

A kockázatok 

mérlegelése és 

lehetőség 

kiválasztása 

lehetőségek megbeszélése a 

team tagokkal 

a lehetőségek időbeli 

következményeinek 

mérlegelése 

a gyógyszerek kockázatainak 

figyelmen kívül hagyása 

a lehetséges opciók team 

tagokkal való megbeszélésének 

elmulasztása 

Újra ellenőrzés a beteg állapotának 

felmérése a beavatkozások 

után 

a helyzet újraértékelése egy 

döntési állapot után 

a beavatkozásokhoz szükséges 

időkeretek figyelmen kívül 

hagyása 

a helyzet újraértékelésének 

elmulasztása az új információk 

tükrében 
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13. sz. Melléklet: Újszülött Mentőorvos Team (Thomas és mtsai., 2004) 

 

Team folyamat kategória Leírás 

információ átadása az újszülött állapotához köthető információk átadása pl. bőrszín, 

pulzus 

kérdezés a tagok kérdéseket fogalmaznak meg/címeznek egymásnak: pl. 

„mennyi a pulzus?” „intubálnunk kell?” 

állítás vélemény kifejezése, ez a kategória nem a rutin jellegű 

információ átadását jelenti (mint az információ átadása 

kategória), hanem a támogató jellegű verbális 

megnyilvánulásokat, információ átadását, vagy éppen kérdéseket 

pl. „Valóban úgy gondolod, hogy helyes? „Ez nem a te telefonod, 

hagyd, majd én elintézem.” 

szándék megosztása a tagok a cselekvés előtt megosztják a társaikkal szándékaikat 

tanítás a tagok tanítják egymást például rövid, de hasznos informális 

információátadással, ez létrejöhet a team bármely tagjai között pl. 

mikor ápolók segítik a rezidenseket 

tervek elemzése beszélgetés egy döntés meghozásakor pl. újszülött állapotát 

felmérő beszélgetés 

stressz menedzselése a terhelést megosztják a tagok egymás között, pl. feladatok 

priorizálásán keresztül 

helyzettudatosság a tagok éberek és készenlétben vannak az újjáélesztés folyamata 

alatt. pl. folyamatosan figyelik a környezetet, folyamatos 

készenlétben vannak  

team összességében a teamről alkotott általános/összegzett benyomások a 

kommunikáció áramlásáról, nonverbális kommunikációról 

vezetés összességében feladatok kijelölése, közös mentális modell megosztása, 

fenntartása, információ vagy vélemény megosztása 
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14. sz. Melléklet: Nukleáris Veszélyt Elhárító Team Szociális Készségei (Crichton és 

Flin, 2004) 

 

Team folyamat kategória Leírás 

Kommunikáció pontos, releváns, teljes és időben érkező, flexibilis 

információáramlás 

Team-munka a team tagok saját és team társaik szerepekről, felelősségi köreikről, feladataikról 

alkotott pontos kép 

Stressz menedzsment a stressz döntéshozásra és kommunikációra kifejtett hatásainak 

elismerése, megfelelő stressz kezelési stratégia alkalmazása 

Döntéshozás megosztott és egyéni döntéshozás. A megosztott döntéshozást 

gyakran koordinációként is emlegetik. 

Vezetés utasítások adása, a vészhelyzetekben a vezető általi tanúsított 

irányítás. A vezető képessége, hogy a háttérben alakítson ki teljes 

képet a helyzetről, célokat tűzzön ki, delegálja a feladatokat, 

visszajelzést adjon, információt kérjen a team tagjaitól.  

Helyzettudatosság az események potenciális kimenetelének beazonosítása, tervek 

kidolgozása, előre látó gondolkodás. 
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15. sz. Melléklet: Egyéni teljesítmény értékelése 

ÉRTÉKELŐ LAP  INSTRUKTOR NEVE:     KÓD:     DÁTUM: 

ELEKTRIKUS OPERÁTPOR1 

Tevékenység 

V
é

gr
e

 

h
aj

to
tt

a-
e

 
 

Végrehajtás módja  Tevékenység 

V
é

gr
e

 

h
aj

to
tt

a-
e


 

Végrehajtás módja  

1
 

gy
en

ge
 

2
 

kö
ze

p
es

 

3
 

ki
vá

ló
  

1
 

gy
en

ge
 

2
 

kö
ze

p
es

 

3
 

ki
vá

ló
 

Program ismertetése     Hirtelen, indokolatlan működés 

azonosítása, bejelentése 

   

 

 

Biztonsági intézkedés 

ismertetése 

    KR működés ellenőrzése     

Átkapcsolási próba 

indítása, végrehajtása 

    Gépészt küldeni a helyszínre     

Átkapcsolási próba 

ellenőrzése 

    RA 18 megszorulás jelzése, RA 21 

lezárása 

    

Elektrikus irányítása 

(küldése a helyszínre) 

    

Társ terület értesítése 
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15. sz. Melléklet: Egyéni teljesítmény értékelése (folytatás) 

OPERÁTOR2 TEAM VEZETŐ 

Tevékenység 
V

é
gr

e
 

h
aj

to
tt

a-
e

 
 


 

Végrehajtás módja  Tevékenység 

V
é

gr
e

 

h
aj
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tt

a-
e

 
 Végrehajtás módja  

1 
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e

n
ge

 

2 
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p
e

s 

3 
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vá

ló
  

1 
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e

n
ge

 

2 
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p
e

s 

3 
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vá

ló
 

Nyomásszabályozás 

meghibásodás jelzése 

    

CB átkapcsolás követése 

    

Nyomásszabályozás kézzel 

végzése 

    Gépkiesés követése, 

kezelése  

    

2/4 hajtás leesés jelzése, szolgálat 

kérése 

    Meghibásodások követése 

(nyomás- és 

szintszabályozás)  

    

Vonatkozó dokumentumok 

ismerete és használata 

    

2/4 rúd leesése, döntés 

további beavatkozásokról 
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16. sz. Melléklet: Beszédaktusra épülő pilóták kommunikációját elemző (STACK) 

módszertan kategóriái 

INFORMÁLÁSSAL KAPCSOLATOS MEGNYILVÁNULÁSOK 

Jelzés  Az adó ráirányítja a vevő figyelmét egy jelenségre. 

Informálás 
 Az adó átad egy információt a vevőnek, mert úgy hiszi, hogy az hasznos 

lehet a vevő számára.  

Rámutatás 
 Az adó ráirányítja a vevő figyelmét egy jelenségre, melyet a vevő 

figyelmen kívül hagyott. 

Kifejtés magyarázás 
 A hangos gondolkodás egy formája, amikor a vevő úgy értékeli, hogy 

szükséges plusz információval szolgáljon egy adott jelenségről. 

Leírás 
Az adó leírást ad egy jelenségről vagy cselekvésről, mivel azt feltételezi, 

hogy a vevő nem rendelkezik erről a szükséges információval.  

Kijelentés Az adó informálja a vevőt egy jövőbeli eseményről.  

Igazolás Az adó megmagyaráz egy adott cselekvést, utasítást.   

Meggyőzés 
Az adó megpróbálja meggyőzni a vevőt egy olyan jelenségről, 

cselekvésről, melyről a vevőnek kételyei vannak.  

Magyarázkodás 
Az adó okot, magyarázatot ad arra, hogy miért viselkedett egy bizonyos 

módon.   

Következmények 

tudatosítása 
Az adó felhívja a figyelmét a vevőnek egy bizonyos cselekvés 

következményeiről.  

Összegzés 
Az adó összegzi a történteket a vevő számára, amit a másik fél elfogad 

vagy kiegészít. 

Emlékeztetés 

 Az adó azt észleli, hogy a vevő nincs tudatában bizonyos háttér 

információnak (ami lehetséges, hogy előzetesen már elhangzott), ezért 

felhívja erre a vevő figyelmét. 

Feltételezés 
Az adó közöl egy információt és hozzáteszi, hogy nincs az adott információ 

felől meggyőződve. 

KÉRÉSSEL KAPCSOLATOS MEGNYILVÁNULÁSOK 

Irányítás Az adó arra kéri a vevőt, hogy egy bizonyos módon viselkedjen.  

Utasítás Az adó előre leszögezett szabályok alapján irányítja a vevő viselkedését. 

Javasol Az adó javasolja, hogy a vevő miként cselekedjen, viselkedjen.  

Kérés 
Az adó felkéri a vevőt egy bizonyos tevékenység elvégzésére, amelyet a 

vevő nem köteles megtenni.   

Engedélyezés 
A vevő engedély kér az adótól, hogy elvégezhessen egy bizonyos 

cselekvést, az adó engedélyezi ennek elvégzését. 

EGYETÉRTÉS, EGYEZKEDÉS 

Egyetértés 
Az adó közli a vevővel, hogy egyet ért a vevő által előzetesen kijelentett 

állásponttal.  

Ismétlés 
Az adó megismétel egy előzetesen elhangzott üzenetet, mivel nem biztos 

abban, hogy helyesen értette azt.  

Megerősítés Az adó közli, hogy hajlandó az adott utasítás alapján cselekedni.  

A megerősítés 

megerősítése Az adó egy előzetesen megerősített álláspontot ismét megerősít.  

VÉLEMÉNYKÜLÖNBSÉGGEL KAPCSOLATOS MEGNYILVÁNULÁSOK 

Megcáfolás  Az adó közli, hogy nem ért egyet a vevő által kijelentett információval. 

Elutasítás  Az adó elutasítja a vevő által kijelentett javaslatot.  
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Visszautasítás 
 Az adó elutasítja vagy elhalasztja a vevő által kezdeményezett cselekvés 

végrehajtását. 

Tiltakozás 
Az adó impliciten vagy expliciten nem ért egyet teljes mértékben egy 

elhangzott véleménnyel. 

Hibák korrigálása   Az adó kijavítja a vevő által elkövetett hibát/hibákat. 

Ellentmondás 
 Az adó nyíltan kijelenti a vevő által közölt információval való egyet nem 

értését.  

Kommunikáció elutasítása Az adó jelzi, hogy a vevő által kijelentett információ nem helyénvaló. 

KÉRDÉSEK 

Információra vonatkozó 

kérdés 
Az adó jelzi információhiányát kérdés formájában, amire a vevő reagál 

informálással.  

Tisztázó kérdés 
Az adó úgy érzi, hogy nem értette meg a vevő által küldött üzenetet és arra 

kéri, hogy ismételje meg vagy pontosítsa az elhangzott üzenetet. 

Véleményformáló kérdés  Az adó kíváncsi a vevő véleményére egy adott problémát tekintve. 

Kérdés formájában 

megfogalmazott utasítás Az adó megkérdezi, hogy a vevő végre hajtana-e egy adott cselekvést. 

Bizonyosságot szerző 

kérdések  
Az adó arra kéri a vevőt, hogy erősítse meg őt abban, hogy egy bizonyos 

cselekvést szeretne a vevő végrehajtani. 

KIFEJEZŐ KOMMUNIKÁCIÓ 

Békítő megnyilvánulások  Az adó megpróbálja feloldani a vevő érzelmi feszültségeit. 

Véleményt kifejező 

megnyilvánulások  Az adó pozitív vagy negatív véleményét egy adott téma kapcsán. 

Bocsánatkérés  Az adó bocsánatot kér a vevőtől egy bizonyos megsértés miatt. 

Meglepődés  Az adó pozitív vagy negatív töltetű meglepődését fejezi ki. 

Állásponthoz való 

ragaszkodás 
 Az adó megismétli vagy ugyanazokkal a szavakkal vagy határozottabb 

nyomatékosítással egy előzetesen kifejtett véleményét. 

Dicséret  
 Az adó megdicséri a vevőt, kifejezi pozitív érzelmeit a vevő viselkedésével 

kapcsolatban.  

Megrovás, szidás  Az adó kifejezi negatív érzelmeit a vevő viselkedésével kapcsolatban. 

Tanácsadás, 

segítségnyújtás 
 Az adó tudatosítja, hogy a vevőnek segítségre van szüksége egy probléma 

megoldásában, és segítséget nyújt a vevőnek. 

Visszautalás 
 Az adó kifejezi negatív érzéseit azzal kapcsolatban, hogy a vevő 

előzetesen figyelmen kívül hagyott bizonyos szabályokat 

Megengedés, beleegyezés  Az adó csak részben ért egyet a vevővel.  

INTERAKCIÓRA UTALÓ MEGNYILVÁNULÁSOK 

Köszönetnyilvánítás  Az adó kifejezi háláját a vevő segítő magatartásával szemben. 

Elismerés 
 Az adó megerősíti, hogy megértette, befogadta a vevő által előzetesen 

közölt információt. 

Bólintás, vagy rövid 

szóbeli megerősítés  

 Az adó röviden megerősíti verbálisan, vagy nonverbálisan (pl. egy 

bólintással), hogy megértette, befogadta a vevő által előzetesen közölt 

információt. 

Megfontoltság 

A vevő jelzi az adó fele kérdését, de az adó aktuálisan nem tudja a kérdést 

megválaszolni, így jelzi a vevőnek, hogy nem szeretné, ha megzavarnák 

munkavégzésében.  
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17. sz. Melléklet: GIHRE Lingvisztikai Tényezők Projekt kategóriái (Krifka és mtsai, 

2004) 

 

Kategória Leírás 

Állapotjelentés  

Az aktuális/pillanatnyi műszerek, körülmények, humán 

erőforrások jelentése.  

Cselekvési szándék 

kifejezés 

A közlő kijelenti, hangosan verbalizálja cselekvési szándékait. 

Parafrázis Átfogalmaz egy előzetesen elhangzott információt. 

Prognózis, előrejelzés A jövőben várható eseményekről. 

Diagnosztizálás A múltbeli események valószínű okainak tárgyalása. 

Utasítás, engedély 

Az egyik team tag szándékosan befolyásolja, irányítja a másik 

team tag viselkedését. 

Teljesítés/engedelmesség Utasítás végrehajtására való engedelmesség kifejezése. 

Kifejező kommunikáció Érzelmek kifejezése. 

Szándékkifejezés 

Annak a szándéknak a kifejezése, hogy egy bizonyos módon 

legyen a viselkedés végrehajtva. 

Tudomásulvétel Az előzetesen elhangzott információ tudomásul vétele. 

Megerősítés Megerősíti az elhangzott információt. 

Visszaismétlés Szó szerint megismétli az elhangzott információt. 
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18. sz. Melléklet: LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count) kategóriái 

Főkategória Alkategória 

általános kategória szavak száma, szavak/mondatok, 6 betűnél hosszabb szavak 

száma, szótárban jelen levő szavak 

standard lingvisztikai 

dimenziók 

személyes névmások, egyes szám első személy, többes szám 

első személy, személytelen névmások, névelők, létezést 

kifejező igék, múlt idő, jelen idő, jövő idő, jelzők, tagadások, 

számok, stb. 

pszichológiai folyamatra 

utaló szókategóriák 

szociális folyamatra utaló szavak (család, barát, emberi), 

érzelmi folyamatra utaló szavak (pozitív, negatív, szorongás, 

szomorúság, düh), kognitív folyamatokra utaló szavak 

(gondolkodás, okozat, diszkrepancia, bizonyosság, stb.), 

perceptuális folyamatokra utaló szavak (lát, hall, érez), 

biológiai folyamatokra utaló szavak (egészség, mozgás, tér 

idő, stb.) 

személyes kategóriák munka, teljesítés, otthon, pénz, vallás, halál 

lingvisztikai elemek megerősítés, kommunikáció akadozása, töltelékszavak 
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19. sz. Melléklet: A szakirodalomban található kategóriarendszerek elemei a 

kutatásban elemzett fő kategóriákba csoportosítva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉRDÉSEK 

STACK Kérdések 

Információra vonatkozó kérdés 

Tisztázó kérdés 

Véleményformáló kérdés 

Bizonyosságot szerző kérdések  

IPA 
Feladat funkciójú 

interakciók 

Véleményt kér 

Javaslatot kér 

Iránymutatást kér 

 

 

INFORMÁLÁSOK 

STACK 

Informálással 

kapcsolatos 

megnyilvánulások 

Jelzés 

Informálás 

Rámutatás 

Kifejtés magyarázás 

Leírás 

Kijelentés 

Igazolás 

Magyarázkodás 

Következmények tudatosítása 

Összegzés 

Emlékeztetés 

Feltételezés 

Kifejező kommunikáció 
Véleményt kifejező megnyilvánulások 

Állásponthoz való ragaszkodás 

GIHRE 

Állapotjelentés  

Cselekvési szándék kifejezés 

Parafrázis 

Prognózis, előrejelzés 

Diagnosztizálás 

Kifejező kommunikáció 

Szándékkifejezés 

LIWC Standard lingvisztikai 

dimenziók 
Múlt, jelen, jövő idő 
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UTASÍTÁSOK 

STACK 

Informálással kapcsolatos 

megnyilvánulások 
Meggyőzés 

Kéréssel kapcsolatos 

megnyilvánulások 

Felkérés  

Utasítás 

Javasol 

Kérés 

Engedélyezés 

Kérdések Kérdés formájában megfogalmazott utasítás 

Véleménykülönbséggel 

kapcsolatos 

megnyilvánulások 

Elutasítás 

Visszautasítás 

GIHRE Utasítás, engedély 

IPA 
Feladat funkciójú 

interakciók 

Irányt mutat (orientációt ad) 

Javaslatot tesz 

 

MEGERŐSÍTÉSEK 

STACK 

Egyetértésre, 

egyezkedésre utaló 

megnyilvánulások 

Egyetértés 

Ismétlés 

Megerősítés 

A megerősítés megerősítése 

Interakcióra utaló 

megnyilvánulások 
Bólintás, vagy rövid szóbeli megerősítés  

GIHRE 

Teljesítés/engedelmesség 

Kifejező kommunikáció 

Szándékkifejezés 

LIWC Lingvisztikai elemek Megerősítés 

IPA 

Feladat funkciójú 

interakciók 
Irányt mutat (ismétel, tisztáz és megerősít) 

Társas emocionális 

funkciójú interakciók 
Egyetért 
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20. sz. Melléklet: Iránymutatást mérő team folyamat kategóriarendszerek és a 

kategóriák 

Team folyamat 

kategóriarendszer Kategóriák 

Bales interakciós folyamatelemzése 

(Bales, 1950) 
Javaslatot tesz Irányt mutat 

A team folyamatok átfogó modellje 

(Dickinson és McIntyre, 1997) 

Vezetés  

(team irányítása, elvárások tisztázása) 

A váratlan helyzetekhez való 

alkalmazkodó viselkedés (Waller, 

1999, Waller és mtsai, 2004) 

Feladatok felosztása  

Team folyamatok fázis alapú 

rendszere (Marks és mts.i (2001) 
Küldetéselemzés Célspecifikáció 

Team folyamatok integratív 

keretrendszere (Rousseau, 2006) 
Team küldetés tervezése Célspecifikáció 

Kritikus team viselkedések (Oser és 

mtsai, 1989) 
Koordináció: utasítás a következő lépésről 

Team-munka viselkedés mátrixa 

(Risser és mts.i, 1999) 

Problémamegoldó 

stratégiák alkalmazása: 

helyzeti tervezés 

Team struktúra és klíma fenntartása: 

a vezetés megalapozása, a team 

megszervezése 

Nem technikai készségek rendszere 

(NOTECH, Flin és mtsai, 1998) 

Vezetés: Tervezés és 

priorizálás 

Vezetés: Terhelés menedzsment 

(irányt ad a tevékenységnek) 

Repülés biztonsági audit (LOSA, 

Klinect és mtsai, 2003) 
Eligazítás, Tervek kijelentése, ellenőrzése  

Sebészek nem technikai készségei 

(NOTSS, Yule és mtsai, 2006) 
Feladat kezelés: Tervezés  

Sebészeti Team-Munka Megfigyelés 

Alapú értékelése (OTAS, Healey és 

mtsai, 2004) 

Vezetés: a követendő irány kijelölése 

Altató orvosok nem technikai 

készségei (ANTS, Fletcher és mtsai, 

2003) 

Feladat kezelés: Tervezés  
Feladat kezelés: Erőforrások 

beazonosítása és felhasználása 

Nukleáris Veszélyt Elhárító Team 

Szociális Készségei (Crichton és 

Flin, 2004) 

Vezetés:  

célok kitűzése  
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21. sz. Melléklet: Priorizálást mérő team folyamat keretrendszerek és a kategóriák 

Team folyamat 

kategóriarendszer Kategóriák 

A team folyamatok átfogó 

modellje (Dickinson és McIntyre, 

1997) 

Koordináció  

(tevékenység célokkal, időkerettel való összevetése) 

A váratlan helyzetekhez való 

alkalmazkodó viselkedés (Waller, 

1999, Waller és mtsai, 2004) 

Feladatok priorizálása 

Team folyamatok fázis alapú 

rendszere (Marks és mts.i (2001) 

Koordináció 

 (időzítés összehangolása) 

Stratégia kialakítása és tervezése  

(előrelátó, reaktív tervezés) 

Team folyamatok integratív 

keretrendszere (Rousseau, 2006) 

Koordináció  

(tevékenység integrálása időkeretbe) 

Kritikus team viselkedések (Oser 

és mtsai, 1989) 
Koordináció: utasítás a követlező lépésről 

Team-munka viselkedés mátrixa 

(Risser és mts.i, 1999) 
Tervek végrehajtása és terhelés menedzsment: feladatok priorizálása  

Nem technikai készségek 

rendszere (NOTECH, Flin és 

mtsai, 1998) 

Vezetés: Terhelés menedzsment (feladatok priorizálása)  

Repülés biztonsági audit (LOSA, 

Klinect és mtsai, 2003) 
Terhelés menedzsment: feladatok priorizálása  

Sebészek nem technikai készségei 

(NOTSS, Yule és mtsai, 2006) 
Feladat kezelés: Priorizálás  

Sebészeti Team-Munka 

Megfigyelés Alapú értékelése 

(OTAS, Healey és mtsai, 2004) 

Stressz menedzselése:  

feladatok priorizálása 

Altató orvosok nem technikai 

készségei (ANTS, Fletcher és 

mtsai, 2003) 

Feladat kezelés: Priorizálás  

Újszülött Mentőorvos Team 

(Thomas és mtsai., 2004) 

Stressz menedzselése: terhelés megosztása a feladatok priorizálásán 

keresztül 

Nukleáris Veszélyt Elhárító Team 

Szociális Készségei (Crichton és 

Flin, 2004) 

Vezetés: vészhelyzetekben vezető általi irányítás, feladatok delegálása  
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22. sz. Melléklet: Monitorozást mérő team folyamat kategóriarendszerek és a 

kategóriák 

Team folyamat 

kategóriarendszer Kategóriák 

A team folyamatok átfogó modellje 

(Dickinson és McIntyre, 1997) 

Team monitorozása  

(tevékenység monitorozása) 

Koordináció  

(tevékenység nyomon követése) 

Team folyamatok fázis alapú 

rendszere (Marks és mts.i (2001) 
Folyamat monitorozása Rendszer monitorozása 

Team folyamatok integratív 

keretrendszere (Rousseau, 2006) 
Rendszer monitorozása 

Kritikus team viselkedések (Oser 

és mtsai, 1989) 
Koordináció: tevékenység követése  

Team-munka viselkedés mátrixa 

(Risser és mts.i, 1999) 

Tervek végrehajtása és terhelés menedzsment: követi a team tagok 

munkáját,  

fenntartja a helyzettudatosságot  

Nem technikai készségek rendszere  

(NOTECH, Flin és mtsai, 1998) 
Helyzettudatosság: rendszer tudatosság, környezet tudatosság 

Repülés biztonsági audit (LOSA, 

Klinect és mtsai, 2003) 

Monitorozás: a rendszer és a team aktív monitorozása, Éberség: a 

környezet éber figyelése  

Sebészek nem technikai készségei 

(NOTSS, Yule és mtsai, 2006) 
Helyzettudatosság: Információ begyűjtése, megértése 

Sebészeti Team-Munka 

Megfigyelés Alapú értékelése 

(OTAS, Healey és mtsai, 2004) 

Helyzettudatosság:  a környezet éber figyelése  

Altató orvosok nem technikai 

készségei (ANTS, Fletcher és 

mtsai, 2003) 

Helyzettudatosság: Információ 

begyűjtése, Információ 

megértése  

Team-munka: tevékenység 

monitorozása  

Újszülött Mentőorvos Team 

(Thomas és mtsai., 2004) 
Helyzettudatosság: a környezet folyamatos követése, készenlét  
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23. sz. Melléklet: Összegzést mérő team folyamat kategóriarendszerek és a kategóriák 

Team folyamat 

kategóriarendszer Kategóriák 

Bales interakciós 

folyamatelemzése (Bales, 1950) 
Véleményt nyilvánít 

Team folyamatok integratív 

keretrendszere (Rousseau, 2006) 

Együttműködő problémamegoldó viselkedés (információk begyűjtése, 

elemzése) 

Team-munka viselkedés mátrixa 

(Risser és mts.i, 1999) 

Problémamegoldó stratégiák alkalmazása: helyzeti tervezés és döntési 

módszerek alkalmazása 

Nem technikai készségek 

rendszere  (NOTECH, Flin és 

mtsai, 1998) 

Döntéshozás: probléma azonosítása, 

diagnosztizálása 

Döntéshozás: eredmény 

felülvizsgálata 

Repülés biztonsági audit (LOSA, 

Klinect és mtsai, 2003) 
Tervek ellenőrzése 

Újszülött Mentőorvos Team 

(Thomas és mtsai., 2004) 
Tervek elemzése 

Nukleáris Veszélyt Elhárító Team 

Szociális Készségei (Crichton és 

Flin, 2004) 

Vezetés: háttérben teljes kép kialakítása a helyzetről 
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24. sz. Melléklet: Motiválást mérő team folyamat kategóriarendszerek és a kategóriák 

Team folyamat 

kategóriarendszer Kategóriák 

Bales interakciós 

folyamatelemzése (Bales, 1950) 
Szolidaritást mutat (jutalmaz) Feszültséget old 

A team folyamatok átfogó 

modellje (Dickinson és McIntyre, 

1997) 

Vezetés  

(aggodalmak 

meghallgatása, 

támogatás) 

Támogató 

magatartás  

(hibák 

kijavítása) 

Koordináció  

(teljesítmény 

facilitálása) 

Team visszajelzés 

Team folyamatok fázis alapú 

rendszere (Marks és mts.i (2001) 

Motiváció és bizalom 

építése 
Érzelem menedzsment 

Team monitorozása és 

támogatása  

(visszajelzés adása) 

Team folyamatok integratív 

keretrendszere (Rousseau, 2006) 

Teamen belüli 

coaching 
Pszichés támasz nyújtása 

Kritikus team viselkedések (Oser 

és mtsai, 1989) 

Team hangulat és morál: dicséret, 

morális támogatás, hangulat oldása 

Javaslatok vagy kritikák adása: 

felhívja a figyelmet egy 

elkövetett hibákra 

Team-munka viselkedés mátrixa 

(Risser és mts.i, 1999) 

Team struktúra és klíma fenntartása: elismeri a team tagok teljesítményhez 

való hozzájárulását 

Nem technikai készségek 

rendszere  (NOTECH, Flin és 

mtsai, 1998) 

Együttműködés: team 

építése és fenntartása- 

bátorítja a team 

tagokat 

Együttműködés: mások 

igényeinek figyelembe 

vétele - visszajelzés adása 

Vezetés: autoritás és 

asszertivitás használata 

(motiválja és 

mozgósítja a team 

tagokat) 

Sebészek nem technikai készségei 

(NOTSS, Yule és mtsai, 2006) 
Team-munka: team tagok aktivizálása  

Altató orvosok nem technikai 

készségei (ANTS, Fletcher és 

mtsai, 2003) 

Team-munka: team társak támogatása (igények, aggodalmak figyelembe 

vétele) 

Újszülött Mentőorvos Team 

(Thomas és mtsai., 2004) 
Tanítás: tevékenység konstruktív kijavítása  
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25. sz. Melléklet: Jövőtudatosságot mérő team folyamat kategóriarendszerek és a 

mért kategóriák 

Team folyamat 

kategóriarendszer Kategóriák 

Team folyamatok fázis alapú 

rendszere (Marks és mts.i 

(2001) 

Stratégia kialakítása és tervezése  

(alternatív stratégiák, lépések) 

Team folyamatok integratív 

keretrendszere (Rousseau, 2006) 
Tervezés  

Körültekintő, felelősségteljes 

viselkedés  

(időben előrelátó cselekvés) 

Nem technikai készségek 

rendszere  (NOTECH, Flin és 

mtsai, 1998) 

Helyzettudatosság: időtudatosság 

és jövőbeli események kivetítése 

Döntéshozás: lehetőségek 

azonosítása 

Repülés biztonsági audit (LOSA, 

Klinect és mtsai, 2003) 
Készenlét tervezése 

Sebészek nem technikai készségei 

(NOTSS, Yule és mtsai, 2006) 

Döntés: lehetőségek azonosítása, 

kockázatok értékelése és 

lehetőségek kiválasztása 

Helyzettudatosság: előrevetítés  

Sebészeti Team-Munka 

Megfigyelés Alapú értékelése 

(OTAS, Healey és mtsai, 2004) 

Helyzettudatosság: készenlét 

Altató orvosok nem technikai 

készségei (ANTS, Fletcher és 

mtsai, 2003) 

Döntéshozás: lehetőségek időbeli 

következményeinek mérlegelése  
Helyzettudatosság: előrevetítés  

Nukleáris Veszélyt Elhárító Team 

Szociális Készségei (Crichton és 

Flin, 2004) 

Helyzettudatosság: az események potenciális kimenetének beazonosítása, 

előrelátó gondolkodás  
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26. sz. Melléklet: Segítségkérést mérő team folyamat kategóriarendszerek és a mért 

kategóriák 

Team folyamat 

kategóriarendszer 
Kategóriák 

Bales interakciós 

folyamatelemzése (Bales, 

1950) 

Iránymutatást kér Véleményt kér Javaslatot kér 

Kritikus team viselkedések 

(Oser és mtsai, 1989) 

Együttműködés: támaszra szoruló tagok segítség kérése, bizonytalanság 

esetén egyeztetés a kollégákkal 

Team-munka viselkedés 

mátrixa (Risser és mts.i, 

1999) 

Tervek végrehajtása és terhelés 

menedzsment: team erőforrások és 

terhelés menedzselése (segítség igénylése) 

Teammel való kommunikáció: 

információ kérése, döntés 

tervezés érdekében 

Repülés biztonsági audit 

(LOSA, Klinect és mtsai, 

2003) 

Kérdezés: aktuális terv részleteinek tisztázása 

Sebészek nem technikai 

készségei (NOTSS, Yule és 

mtsai, 2006) 

Feladatkezelés: erőforrások beazonosítása 

és felhazsnálása (igénylés) 
Team-munka: segítség igénylése 

Altató orvosok nem 

technikai készségei (ANTS, 

Fletcher és mtsai, 2003) 

Feladatkezelés: erőforrások beazonosítása 

és felhazsnálása (igénylés) 

Team-munka: segítség igénylése, 

érdeklődés a team tagok 

muunkája iránt 
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27. sz. Melléklet: Segítségnyújtást mérő team folyamat kategóriarendszerek és a mért 

kategóriák 

Team folyamat 

kategóriarendszer Kategóriák 

Bales interakciós 

folyamatelemzése 

(Bales, 1950) 

Szolidaritást mutat (segítséget ad) 

A team folyamatok 

átfogó modellje 

(Dickinson és 

McIntyre, 1997) 

Támogató magatartás  

(segítség nyújtása) 

Team folyamatok fázis 

alapú rendszere 

(Marks és mts.i (2001) 

Team monitorozása és támogatása  

(segítség nyújtáas) 

Team folyamatok 

integratív 

keretrendszere 

(Rousseau, 2006) 

Együttműködő problémamegoldó 

viselkedés 

Kooperáció  

(egymás 

támogatása) 

Körültekintő, felelősségteljes 

viselkedés  

(team céloknak alárendelt 

viselkedés) 

Kritikus team 

viselkedések (Oser és 

mtsai, 1989) 

Együttműködés: 

segítséget nyújt  

Team hangulat 

és morál: nehéz 

feladat esetén 

segítség 

nyújtása 

Együttműködés: 

javaslatok adása 

feladat-

végrehajtásra 

Javaslatok 

vagy 

kritikák 

adása: kérés 

nélkül ad 

segítséget 

Alkalmazkodás: 

javaslatok a 

hibák 

kijavítására  

Team-munka 

viselkedés mátrixa 

(Risser és mts.i, 1999) 

Tervek végrehajtása és terhelés 

menedzsment: team erőforrások és 

terhelés menedzsmentje (segítség 

nyújtása) 

Teammel való kommunikáció: információ 

nyújtása, döntéshozatal, tervezés érdekében  

Nem technikai 

készségek rendszere  

(NOTECH, Flin és 

mtsai, 1998) 

Együttműködés: támasz nyújtása 

Sebészek nem 

technikai készségei 

(NOTSS, Yule és 

mtsai, 2006) 

Team-munka: támasz nyújtása  

Altató orvosok nem 

technikai készségei 

(ANTS, Fletcher és 

mtsai, 2003) 

Team-munka: team társak támogatása (információszükséglet előrevetítése, érdeklődés 

a team tagok munkája iránt)  

Újszülött Mentőorvos 

Team (Thomas és 

mtsai., 2004) 

Állítás: támogató jellegű verbális megnyilvánulások 
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28. sz. Melléklet: Konfliktust mérő team folyamat kategóriarendszerek és a mért 

kategóriák 

Team folyamat 

kategóriarendszer Kategóriák 

Bales interakciós 

folyamatelemzése (Bales, 1950) 
Ellentmond Feszültséget mutat Szembenállást tanúsít 

Team folyamatok fázis alapú 

rendszere (Marks és mts.i (2001) 
Konfliktus menedzselése 

Team folyamatok integratív 

keretrendszere (Rousseau, 2006) 
Konfliktus menedzselése 

Kritikus team viselkedések (Oser 

és mtsai, 1989) 
Team hangulat és morál: személyes konfliktusok vagy hangulat oldása 

Team-munka viselkedés mátrixa 

(Risser és mts.i, 1999) 

Team struktúra és klíma fenntartása: konfliktusok konstruktív módon 

való elfogadása  

Nem technikai készségek 

rendszere (NOTECH, Flin és 

mtsai, 1998) 

Együttműködés: konfliktus megoldása 

 

29. sz. Melléklet: Kommunikációs aktusok száma teamenként 

Team száma 

Kommunikációs aktusok 

száma 

1 team 343 

2 team 306 

3 team 360 

4 team 413 

6 team 349 

7 team 374 

8 team 269 

9 team 246 

10 team 245 

11 team 381 

14 team 218 

16 team 265 

18 team 269 

19 team 395 

20 team 290 

21 team 349 

 

 

 


