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1. Problémafelvetés 

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

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

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

Magas kockázatú szervezetben a rendszer biztonságos működtetése főként a szakértői teamek 

munkáján múlik, akiknek a hatékony működéshez össze kell hangolniuk az individuális szintű 

tudásukat. Ilyen szakértői teamek a légi forgalomirányítók, a pilóták, az orvosi teamek, a 

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

sikeressége nem csak a team tagok tudásának, kompetenciáinak, tapasztalatának a függvénye, 

hanem azon team-folyamatoknak is, amelyek segítségével az egyéni tudást, tapasztalatot, 

képességeket, készségeket a közös cél szolgálatába állítják. A team-folyamatok 

kulcsfontosságú szerepe a team tudás összeérésének, integrálásának és a team hatékony 

teljesítményének szempontjából megkérdőjelezhetetlen.  

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 állnak 

a tudás összehangolása mögött, már hiányosabb képet ad a szakirodalom. 

A magas kockázatú szervezetekben a biztonságos működés érdekében a cselekvések és 

működések legtöbb aspektusát sztenderdizált eljárásrendekkel, szabályozásokkal fedik le. A 

magas fokú sztenderdizáltságnak köszönhetően a személyzet rendszerint alacsony vagy 

moderált szintű terhelés alatt tevékenykedik. A terhelés (taskload) a feladat és 

munkakörnyezet jellemzőiből származó objektív nehézség (Grote és Zala-Mezö, 2004; Sexton 

és mtsai, 2004). A tevékenység leszabályozottsága ellenére, a magas kockázatú 

munkakörökben dolgozó személyzet állandóan ki van téve a váratlan, magas terheléssel járó 

feladat felbukkanásának (Mumaw, 1994). Ez az állandó készenlét folyamatos éberséget, 

alkalmazkodást kíván, ahol a személyzetnek a rutin helyzetek kezeléséből rögtön váltaniuk 

kell a váratlan esemény megoldására. Egy ilyen szituációban elkövetett hibázásnak 

(különösen ebben a környezetben) súlyos - emberi vagy anyagi - következményei lehetnek. A 

nagyfokú tudományos érdeklődés ellenére még mindig nagy kihívást jelent a kutatók számára 

annak feltárása, hogy a teamek hogyan tudnak hatékonyan alkalmazkodni a team-folyamatok 

szintjén a terhelés különböző szintjeihez, különösen a magas terheléshez.  

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. Továbbá az is egy fontos megválaszolandó kérdés, 

hogy a team összehangolt működését elősegítő folyamatok hogyan változnak feladat 

jellemzőinek, a terhelés különböző szintjeinek függvényében.  

2. Kutatás célja 

Kutatásom kérdésfeltevése az, hogy egy szakértői team-munka során a különböző 

szakértőkből álló team tagok hogyan tudják tudásukat összehangolni a közös feladatmegoldás 

során. Elemzéseim célja feltárni azt, hogy milyen team-folyamatok segítik a teamet abban, 

hogy sikeresen megoldjanak egy feladatot. A kutatás feltáró részében a szakirodalomra 

támaszkodva beazonosítottam azokat a team-folyamatokat, amelyek a team tudás 
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összehangolásához, fenntartásához járulnak hozzá. A kutatás második részében azt vizsgáltam 

meg, hogy a team-folyamatok hogyan változnak a team teljesítményének és a terhelés 

különböző szintjeinek, illetve ezek együttes hatásának függvényében. Kutatásom három fő 

kérdésre irányult: 

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

elkülöníteni a hatékonyan teljesítő teamekre jellemző team-folyamatokat;  

2. másrészről, elemezni a team-folyamatok és a terhelés közötti kapcsolatot: 

beazonosítani a team-folyamatokban végbement változásokat a terhelés különböző 

szintjeinek függvényében, feltárni a magas terheléshez illeszkedő alkalmazkodási 

módokat; 

3. 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.  

A továbbiakban összefoglalom a hipotéziseim alapját képező specifikus szakirodalmat, illetve 

a hipotéziseimet a fenti a hármas tagolódás mentén. 

3. Team-folyamatok és a teljesítmény kapcsolata 

A team tudásra vonatkozó szakirodalom kiemeli, hogy az egyéni szintű tudás struktúrákból a 

team folyamatok segítségével létrejön a teamre jellemző közös tudás, amely két szinten 

ragadható meg. Egyrészt, a team szintű mentális modell, a helyzetre, a feladatra és a teamre 

vonatkozó közösen birtokolt, hosszú távú, stabil megosztott tudás struktúra, amely egy közös 

értelmezési keretet biztosít a feladatról, a team tagok tudásáról, képességeiről, jellemzőiről. 

Másrészt, a team szituációs modell, vagy a közös helyzettudatosság, az aktuális helyzet 

kulcsingereire vonatkozó dinamikusan alakuló közös tudás struktúra, ami az adott szituáció 

kulcsingereinek közös értelmezését segíti (Cooke és mtsai, 2000; 2001a; 2001b; 2004). A 

team teljesítménye olyan mértékben maximalizálható, mint amilyen mértékben sikerül a team 

tagoknak a team-folyamatokkal 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). Az alábbiakban bemutatom hipotéziseim, majd a 

hipotéziseket megalapozó szakirodalmat.   

1. Hipotézis: A jól teljesítő teamek hatékonyabbak az információáramlási, információ-
megosztási, információ-begyűjtési tevékenységükben a gyenge teljesítményű teamekhez 

képest. 

A KOHERENS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 

A kommunikáció egyik fontos funkciója az, hogy facilitálja a team tagok egymásról, a 

feladatról, a rendszerről kialakított közös tudását. A kommunikáción keresztül közvetítődnek 

azok az információk, amelyek módosítják a team tagok tudatában levő ismereteket, tudásokat. 

A koherens 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).  
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Grommes és Dietrich (2002) orvosok és pilóták kommunikációját hasonlította össze, különös 

tekintettel az információáramlás koherenciájára. 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 (Grommes és Dietrich, 2002, Grommes, 2007).  

AZ INFORMÁCIÓ BEGYŰJTÉSE ÉS MEGOSZTÁSA 

A feladatmegoldás során 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, 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 (Krikfa, 2004; Krifka 

és mtsai, 2004; Johannesen, 2008). 

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.  

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 
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együttesen könnyen az információ elvesztéséhez vezethetnek, ami 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).  

2 Hipotézis: A jól teljesítő teamek team-folyamataiban gyakrabban azonosíthatóak a 

tevékenység összehangolását, koordinációját elősegítő viselkedés jelei, a gyenge 

teljesítményű teamekhez képest.  

A TEVÉKENYSÉG KOORDINÁCIÓJA 

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. A lépések közös eltervezése, a stratégiák közös kiválasztása a feladat 

végrehajtásának lépéseiről kialakított team mentális modell kialakulásának az alapja 

(Rousseau, 2006). Az összehangolt sikeres cselekvések megvalósításához fontos, hogy 

minden team tag azonos vízióval rendelkezzen az elvégzendő feladatokról, célokról. A team 

tevékenységének megszervezéséhez, összefogásához szükség van arra, hogy a team tagjai 

meghatározzák a követendő irányt, felosszák a feladatokat, kijelöljék a célokat, felelősségi 

köröket. Ez a team-folyamat 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 lecsökkennek (Rousseau, 2006). A 

team szintű célok kitűzése mellett az is fontos, hogy az elvégzendő tevékenységeket 

sorrendbe tegyék, meghatározzák az elsődleges és másodlagos feladatokat. A különböző 

szakterületek által elvégzendő feladatok időzítésének összehangolása akkor tud megvalósulni, 

ha a tagok összevetik az aktuális tevékenységeiket a kitűzött célokkal, az időkeretekkel. Az 

időre végrehajtott cselekvések pedig az erőfeszítésbeli veszteségek nélküli célmegvalósítást 

szolgálják (Rousseau, 2006). Pilóta teamek viselkedését elemző két különböző megfigyelési 

rendszer (NOn-Technical Skills, NOTECH; Line Operation Safety Audit, LOSA) 

eredményeinek összehasonlítása is alátámasztja, hogy a hatékonyan teljesítő teamek 

viselkedésében gyakrabban azonosítható a tevékenység megszervezésére, tervezésére utaló 

megnyilvánulások (Hausler és mtsai, 2004).  

3. Hipotézis: A jól teljesítő teamek team-folyamataiban gyakrabban azonosíthatóak a 

felelősségteljes együttműködés, az egészleges és időben előrelátó viselkedés jelei a 

gyenge teljesítményű teamekhez képest. 
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Az egészleges viselkedés a team szintű céloknak alárendelt cselekvéssel jár, amikor a tagok 

tudatosan és folyamatosan követik, cselekvéseik milyen következményekkel járnak a team 

tevékenységére, és a kitűzött célok elérésére nézve. Ennek eredményeképp képesek 

viselkedéseiket 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.  

A FOLYAMAT, RENDSZER ÉS TEVÉKENYSÉG KÖVETÉSE, ELLENŐRZÉSE 

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). Egy dinamikusan változó környezetben a 

tevékenység és folyamatok követése, ellenőrzése elengedhetetlen nemcsak önmagában a 

koordináció, hanem a team sikeres működését befolyásoló egyéb folyamatok szempontjából 

is. A követés, ellenőrzés 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-Mezö, 2004). A felelősségteljes együttműködés során a team 

tagok folyamatosan tekintettel vannak a team tevékenységére és a kitűzött team szintű célokra 

egyaránt (Weick és Roberts, 1993). A rendszer elemeinek, a team tagjainak követésével, 

ellenőrzésével és ezek megfelelő kommunikációjával tud megvalósulni és létrejönni a team 

hatékony teljesítményéhez szükséges közös helyzettudatosság (Marks és mtsai, 2001). 

Továbbá a közös helyzettudatosság kialakítását és fenntartását az elhangzott információk, a 

megtett lépések bizonyos időközönkénti összefoglalása is elősegítheti, ami a helyzeti tervezés 

fontos elemeként a koordinációt is támogathatja (Crichton és Flin, 2004; Grote és Zala-Mezö, 

2004; Groete és mtsai, 2004).  

A FOLYAMATOK ELŐREVETÍTÉSE 

Egy dinamikusan változó környezetben a potenciális, hirtelen megjelenő problémákhoz, 

eseményekhez való gyors alkalmazkodás különösen fontos a célok hatékony 

megvalósításához. A jelenben zajló cselekvések következményeinek kivetítése a jövőre, a 

lehetséges problémák előrevetítése 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-Mezö, 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 célok elérésére nézve. Weick és Roberts (1993) kihangsúlyozza, hogy a team tagjainak a 
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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. 

A TEAM TAGOK TÁMOGATÁSA, A TEVÉKENYSÉG KORREKCIÓJA 

Oser és mtsi (1989) kutatásuk során arra az eredményre jutottak, hogy a sikeresen teljesítő 

teamek gyakrabban dicsérték meg egymást eredményes munkavégzésük során, pozitív, 

biztató 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; Siskel és Flexman, 1962, IN: Oser és mtsai, 1989). 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 tagok 

viselkedésének kijavítása, értékelő és támogató magatartása egyaránt értelmezhető a 

koordináció (Dickinson és McIntyre, 1997) vagy az együttműködés (Goeters és mtsai, 1998; 

Yule és mtsai, 2006), a felelősségteljes együttműködés (Groete és Zala-Mezö, 2004) 

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. 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). 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). Egy teamen belül a bizalom 

alacsony szintje gyakran vezet konfliktushoz, bizalom hiánya téves oktulajdonítási folyamatot 

indít be, mivel a feladat elemei helyett egymásra koncentrálnak, és a megemelkedett 

feszültségszint visszahat a hatékony kognitív működésre.  

4. Team-folyamatok a terhelés függvényében 

Míg alacsony terhelés alatt a tagoknak rendszerint a környezet, a folyamat, a rendszer jelzéseit 

kell követniük, monitorozniuk, addig moderált vagy magasabb 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.  

A szakirodalomban 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) és az 

egyénre gyakorolt hatását emeli ki, kevesebb figyelmet szentelve a team szintű változásoknak. 
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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.  

4. Hipotézis: Magas terhelés alatt az információbefogadás, információfeldolgozás és a 

közösségi orientáció beszűkülésének jelei a team-folyamatokban is megnyilvánulnak. 

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; 

Dietrich és mtsai, 2004). 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, rendszerint (ideális esetben) csak a kritikus, fontos 

kommunikációs csatornára 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 magas terhelés 

alatt a közösségi orientációt egy beszűkült egyéni fókusz fogja felváltani, a feladatot már nem 

a kölcsönös erőbefektetés, hanem az egyéni tevékenység felől közelítik meg. A közösségi 

orientáció, vagy a team perspektíva a teamen belüli tagok és cselekvések kölcsönösségének a 

tudatosítását jelenti. A közösségi orientáció beszűkülésének jelei, az amikor a team tagok 

negligálják a szociális információkat, hajlamosak mások igényeit, a társak tevékenységét 

figyelmen kívül hagyni, csökken a mások iránti érzékenységük, egyre kevésbé lesznek 

szociálisan tudatában (socially cognizant) a tevékenységüknek. Az így 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, a 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. 

A megemelkedett arousal szint zavaró hatással lehet az információfeldolgozásra is. A leterhelt 

rövid távú memóriának köszönhetően jelentős mértékben gátolódhatnak az 

információfeldolgozást igénylő feladatok, mint például a számtani műveleteket, deduktív 

következtetést, mentális téri manipulációt igénylő tevékenységek. A magas terhelés alatt 

megemelkedett arousal szint a gyors (és egyszerű) információfeldolgozásnak kedvez. Az 

információfeldolgozás sebessége viszont gyakran a tárolás minőségének a romlását 

eredményezi (Mumaw, 1994).  

5. Hipotézis: Magas terhelés alatt annak ellenére, hogy a kognitív erőforrások 

leterheltek, a szakmai probléma kezelését elősegítő team-folyamatok gyakrabban 

jelennek meg. 
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Az elméletek egy része magas terhelés alatt megfigyelhető figyelembeszűkülést a 

megemelkedett arousalszint zavaró hatásával magyarázza. E megközelítés szerint magas 

stresszhelyzetben a kognitív kapacitások jelentős része a potenciális veszélyforrás felé 

irányul, minden erőforrás a feladat, a 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. A team-folyamatok a teljesítmény és a terhelés együttes hatásának 

függvényében 

A szakirodalom kihangsúlyozza, hogy a teamnek team-folyamataikkal alkalmazkodnia kell a 

magas terhelésű helyzetekhez. 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. 

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. 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, 2009; 

Schraagen, 2011). Ezzel szemben más kutatók szerint magas terhelés alatt, az igénybe vett 

erőforrásoknak köszönhetően, az implicit koordinációs mechanizmusok segítik a tevékenység 

gazdaságos összehangolását (Manser és mtsai, 2008). A magas terhelést kiváltó helyzetet 

megelőzően kapott felkészítő információ jelentősen csökkenti az átélt feszültség intenzitását. 

Egy technikailag fejlett komplex környezetben - mint a pilóta fülke vagy az erőművi operátor 

szoba - meglehetősen magas az igény a potenciális veszélyek ismeretére (Antalovits és Izsó, 

2003; Izsó és Antalovits, 2006; Sexton és mtsai, 2004). 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 magas terhelésű helyzetek hatására előfordul, hogy megemelkedik a kommunikáció 

szükségessége, hiszen a tagoknak ki kell alakítani az új helyzetről egy közös képet. Mivel a 

tagok kognitív kapacitását leterheli a probléma megoldása, az intenzív explicit kommunikáció 

tovább fokozhatja a tagok mentális leterheltségét. Az erőforrásokkal való energiatakarékos 

implicit kommunikációra való átváltás egyik hatékony módja lehet a magas terheléssel való 

megküzdésnek (Serfaty és mtsai, 1993, IN: Kontogiannis és Kossiaveou, 1999). Az implicit 
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kommunikáció egyik formája, amikor a tagok előrevetítik egymás igényeit és kérés nélkül 

nyújtanak információt. Ez az energiatakarékos kommunikáció csak akkor tud megvalósulni, 

ha a team tagok rendelkeznek egy közös képpel a feladatról és létrehozták az aktuális 

helyzetről kialakított közös helyzettudatosságot (Kontogiannis és Kossiaveou, 1999).  

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 alatt jelentkező 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) 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 párhuzamosan 

hajtsanak végre, ami a tevékenység szinkronizációját teszi szükségessé (Kontogiannis és 

Kossiaveou, 1999).  

6. Kutatás terepe és módszertana 

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 kiválasztott gyakorlat alapján 

16 team (összesen 96 team tag) videó felvételeit elemeztem. A videó felvételek átlagosan 35 

percesek voltak. A szimulációs gyakorlat kiválasztásának szempontjai a következőek voltak: 

(1) a szimulációs gyakorlat involválja minden terület szakértőit, operátorait; (2) és 

tartalmazzon kiemelkedően magas terhelésű periódusokat is, amelyet egy hirtelen felbukkanó 

problémával, vagy nem várt eseménnyel idéznek elő. A videó felvételeken elhangzott 

párbeszédet szóról szóra leírtuk. 

AZ OPERÁTOR TEAM BEMUTATÁSA: A szakértői operátor team fő feladata az erőmű 

blokkjainak működtetése, irányítása. Az operátor team hat tagból, a különböző szakterületek 

működtetéséért felelős öt operátorból és az ő tevékenységüket összefogó team vezetőből áll.  

A TERHELÉS MEGHATÁROZÁSA: 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. A terhelés szintjei alapján 

felosztott forgatókönyv három szakaszból áll: (1) mérsékelt, (2) magas, (3) mérsékelt szintű 

terhelés.  

TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE: A gyakorlatok lefolyását követően az instruktoroknak 

értékelniük kellett a team tagok egyéni és team teljesítményét egyaránt. Az egyéni 

teljesítmény a szerep-specifikus feladatok végrehajtásának értékelésére épült, egy 3 fokú 

Likert skálán (1- gyenge, 2- átlagos, 3- jó). A team teljesítmény értékelése 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. 
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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 team a gyengén, 4 team a jól és 8 team az átlagosan teljesítő teamek kategóriájába került. 

6.1. Team-folyamatok elemzésének módszertana 

A viselkedés szintjén megjelenő team-folyamatokat a team tagok közötti kommunikáción 

keresztül vizsgáltam, a videofelvételek és az elhangzott szöveg szóról szóra leírt 

kommunikációjának elemzésével.  

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 1. 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 

videó elemzés 

Elemzés alapegysége 
Kommunikációs 

megnyilvánulás 
Mondat 

Kommunikációs 

megnyilvánulás 

1. táblázat: A kutatás fókusza és az elemzések szintjei 

A team-folyamatok „hogyan”-jára, folyamatára 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 kommunikációt 

mondatok szintjén törekedtem olyan tartalmi kategóriákba sorolni, amelyek lefedik a 

team tagok közötti team-folyamatokat. 

 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.  

6.1.1. 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 koherens kommunikáció legfőbb ismérve, 



11 
 

hogy az elhangzott információk, a társalgás egységei szemantikai kapcsolatban állnak 

egymással (Krifka, 2004). 

Grommes és Dietrich (2002; Grote és mtsai, 2004) Quaestio elméletre („Quaestio theory”) 

épített elemzési szempontrendszerére építve dolgoztam ki a koherencia mutatóit. A társalgás 

alapegységét a kommunikációs megnyilvánulás képezte, ami a leírt kommunikáció egy 

bekezdésének 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.  

6.1.2. Team-folyamatok tartalmára („mit”-re) vonatkozó elemzések módszertana 

MONDAT SZINTŰ TEAM-FOLYAMAT ELEMZÉSEK MÓDSZERTANA 

A mondat szintű team-folyamat kategóriák kidolgozása elsősorban két magas kockázatú 

körülmények között dolgozó team-munkát elemző kutatásra, módszertanra épült: (1) a 

Beszédaktusra épülő pilóták kommunikációját elemző módszertan (STACK- német nyelvű 

rövidítése a „Speech Act Type-inventory for the Analyses of Cockpit Communication”) 

(Krifka, 2004); (2) a Lingvisztikai Tényezők Projekt (Linguistic Factor Project, Krifka és 

mtsai, 2004) által kidolgozott kategóriák. 

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: (1) LIWC 

(Linguistic Inquiry and Word Count) (Pennebaker és mtsai, 19997, 1999); (2) Bales (1950) 

csoport interakcióra irányuló Interakciós folyamatelemzés kategóriarendszere (Interaction 

Process Analysis, IPA).  

A leírt párbeszédek próbakódolása, félig strukturált elemezése során kiderült, hogy a 

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 és ez alapján hoztam létre az 

alkategóriákat. A végső kategóriák kizárólagosak, vagyis az elemzés alapegysége, a mondatok 

kizárólagosan a fő kategóriák (a kérdések, utasítások, megerősítések, informálások) egyikébe 

sorolhatók be. 

A kódolás reliabilitásának vizsgálata érdekében két független kódoló értékelte a leírt 

kommunikációt a kialakult kategóriarendszer alapján. A kódolók közötti megbízhatóság 
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(intercoder reliability) vizsgálata érdekében kiszámolt Kappa féle egyetértési mutató értékei 

0,56 és 0,89 között változtak.  

ESEMÉNY SZINTŰ TEAM-FOLYAMAT ELEMZÉSEK MÓDSZERTANI HÁTTERE 

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. Ahhoz, hogy 

bizonyos team-folyamatok lényeges vonatkozásait valósághűen megragadjuk, átfogóbb szintű 

elemzésre van szükség, ahol az elemzés egysége egy bizonyos esemény (egy nem teljes vagy 

akár több kommunikációs megnyilvánulás), amely előre meghatározott team-folyamatokat fed 

le. Az elemzések során itt már nem csak a leírt kommunikációra támaszkodtam, hanem a 

videó felvételeket is alapul vettem, figyelembe véve ezen a szinten a tagok 

kommunikációjában megjelenő non-verbális jelzéseket is. Mivel a tagok között zajló 

kommunikáció hangminősége változó volt, a háttérzajok nehezen érthetővé tették a szakmai 

szöveget, az elemzés során egyaránt támaszkodtam a leírt szövegre és a videó felvételekre. A 

kódolás a leírt szövegen történt, az Atlas.ti kvalitatív szövegelemző program segítségével.  

A kategóriák kidolgozásakor a szakirodalomban található magas kockázatú munkakörökben 

dolgozó teamek team-folyamataira fókuszáltam, egyaránt támaszkodva elméleti és gyakorlati 

alapokra épülő team-folyamat rendszerekre. (2. táblázat)  

 

2. táblázat Az esemény szintű kategóriák alapjául szolgáló kategóriarendszerek 

Az esemény szintű kategóriák nem kizárólagosak, egy adott kommunikatív megnyilvánulás 

vagy cselekvés tartozhat egyszerre több kategóriába. A kategóriák kialakítását a kategóriák 

reliabilitásának vizsgálata követte. A Kappa-féle egyetértési mutató értékei 0,58 és 0,94 

között változott a kategóriák mentén.  

A kialakult végső team-folyamat tartalmi elemzéseinek, mondat és esemény szintű kategóriáit 

röviden az alábbi 1. ábrán mutatom be.  
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1. ábra: Team-folyamat tartalmára vonatkozó elemzések kategóriarendszere 

7. A team-folyamatok és teljesítmény kapcsolatára vonatkozó 

hipotézisek és eredmények  

Az alábbiakban a hipotéziseim mentén bemutatom a jó és gyenge teljesítményű teamek team-

folyamataiban levő szignifikáns különbségeket. A különbségek bemutatásánál jelöltem, hogy 

az adott kategória az elemzés mely szintjén figyelhető meg. 

1. Hipotézis: A jól teljesítő teamek hatékonyabbak az információáramlási, információ-

megosztási, információ-begyűjtési tevékenységükben a gyenge teljesítményű teamekhez 

képest. 

 

JÓ TELJESÍTMÉNYŰ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAI Elemzés szintje 

Koherensebb információáramlás: kevesebb megszakadt, több folytatott 

gondolat 

Koherencia 

Kevesebb nyílt információgyűjtő kérdés  

Mondat szintű elemzés 

 
Több egyszerű megerősítés 

Több személyzeti informálás; Kevesebb szándékos, technikai informálás 

Kevesebb emlékezetés Esemény szintű elemzés 

3. táblázat: Az első hipotézist alátámasztó szignifikáns különbségek 

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a jó teljesítményt nyújtó teamek 

információáramlása koherensebb, a kezdeményezett gondolatokat nagyobb arányban 

folytatják, kisebb arányban fordulnak elő megszakadt gondolatok a gyenge eredményt nyújtó 

teamekhez képest. A jó teljesítményű teamek kommunikációjukban nagyobb arányban 

fogalmaznak meg a felvetett témához tematikailag kapcsolódó gondolatokat. 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, gyakran 
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félbeszakadt információáramlás következménye lehet, hogy a felvetett gondolatok, témák 

nem épülnek be a közös tudásbázisba (Krifka, 2004). A koherens információáramlás feltétele 

a team tudás kialakításának és fenntartásának (Krifka és mtsai, 2004; Krifka, 2004). A jelen 

kutatás eredményei összhangban vannak más kockázatos körülmények között dolgozó, orvosi 

teamekkel (Grommes és Dietrich, 2002; Grommes, 2007) repülőgép pilótafülke 

személyzetével végzett vizsgálatokkal (Krifka és mtsai, 2004; Krifka, 2004). 

A jó teljesítményű teamek gyakrabban adnak egyszerű, rövid 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; Fukuda és Sträter, 2004). 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 (Krifka, 2004).  

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 és megteremti a lehetőséget a feladat végrehajtása 

közbeni közös gondolkodásnak, a cselekvések összehangolásának. Pilótákkal és orvosi 

teamek vizsgálata során is bebizonyosodott a tevékenységről való informálás fontossága, 

ennek tájékoztató és korrigáló szerepe (Krifka, 2004; Krifka és mstai, 2004; Johannesen, 

2008). Azáltal, hogy a tagok informálják egymást tevékenységükről, megteremtik a 

lehetőséget az elvégzett cselekvések követésére és korrigálására. 

A szakirodalommal (Waller, 1999; Waller és mtsai, 2004) és az előzetes elvárásaimmal 

ellentétes eredményeket kaptam, miszerint a gyakori információ begyűjtési tevékenység nem 

a jól, hanem a gyengén teljesítő teamek team-folyamataira jellemző. A meglepő eredmények 

magyarázatához ki kell emelnem, hogy az előző kutatás nem vizsgálta az információ-

begyűjtés (sem az információ-megosztás) típusát. 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 jellegükből adódóan arra késztetik a címzettet, hogy kognitív 

erőforrásait felhasználva, hosszabb, összefüggő válasszal egészítse ki a kérdés tartalmát. Azok 

a kérdések, amelyek hosszas megfogalmazást igényelnek, kognitív energiaigényességük miatt 

növelhetik a hiányos információáramlás veszélyeit (Sexton, 2004). 

Az előzetes szakirodalomra (Waller, 1999; Waller és mtsai, 2004) alapozott 

feltételezéseimmel ellentétes eredmények szerint a gyenge teljesítményű teamek 

kommunikatív viselkedésében gyakrabban jelenik meg a technikai informálás. A technikai 
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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. 

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. 

2. Hipotézis: A jól teljesítő teamek team-folyamataiban gyakrabban azonosíthatóak a 

tevékenység összehangolását, koordinációját elősegítő viselkedés jelei, a gyenge 

teljesítményű teamekhez képest. 

 

JÓ TELJESÍTMÉNYŰ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAI Elemzés szintje 

Több összetett utasítás Mondat szintű elemzés 

Több iránymutatás Esemény szintű elemzés 

4. táblázat: A második hipotézist alátámasztó szignifikáns különbségek 

A jó teljesítményű teamek hatékonyabbnak bizonyulnak tevékenységük megszervezésében, 

erőforrásaik csoportosításában és felhasználásában, ami egyrészt abban nyilvánul meg, hogy 

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. Másrészt 

gyakrabban jelölik ki a követendő irányt (iránymutatás) a team számára, szervezik meg 

cselekvéseiket. 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 tevékenységük, munkájuk 

szervezésében, közös tudással rendelkezzenek a követendő célokról, a különböző feladatok 

teljesítéséhez szükséges lépésekről. Ezek a folyamatok biztosítják, hogy a team tagjai 

céljaikat, tevékenységeiket összehangolják, erőforrásaikat azonos irányba összpontosítsák. 

Így nagy valószínűséggel a tevékenység összehangolását igénylő feladat elemeknél a 

hangsúly az egyéni elszigetelt cselekvésekről áttevődik az azonos vízió által vezérelt közös 

tevékenységre. 

3. Hipotézis: A jól teljesítő teamek team-folyamataikban gyakrabban azonosíthatóak a 

felelősségteljes együttműködés, az egészleges és időben előrelátó viselkedés jelei a 

gyenge teljesítményű teamekhez képest. 

 

JÓ TELJESÍTMÉNYŰ TEAMEK TEAM-FOLYAMATAI Elemzés szintje 

Több összegzés, monitorozás, jövőtudatos tervezés Esemény szintű elemzés 

Kevesebb motiválás, segítségkérés  

5. táblázat: A harmadik hipotézist alátámasztó szignifikáns különbségek 
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Az egészleges és időben előrelátó tevékenység megvalósításának fontos eszköze lehet a 

múltban vagy a jelenben megtett lépések, elhangzott információk összegzése, összefoglalása, 

közös értelmezése. Eredményeim szerint a jó teljesítményt nyújtó operátor teamek 

gyakrabban foglalják össze a lezajlott vagy az aktuálisan zajló folyamatokat, tevékenységeket, 

lépéseket, kérdéseket, információkat, a gyenge teljesítményű teamekhez képest. Az aktuális 

állapot összefoglalása a helyzetről kialakított közös kép kialakítását segítheti. Az összegzés 

segítségével létrejött teljes kép az együttműködés lényeges elemének, a közös érdek 

követésének az alapját képezheti. Rousseau (2006) is kihangsúlyozza, a team-munkához való 

aktív hozzájárulás, a felelősségteljes együttműködés akkor tud sikeresen megvalósulni, ha 

minden tag teljes képpel rendelkezik a körülötte zajló eseményekről. Ezen túlmenően, az 

összegzés a jövőben megtett lépések eltervezését (a helyzeti tervezést) is segíti, ezáltal a 

hatékony koordinációhoz is hozzájárulhat (Crichton és Flin, 2004; Groete és mtsai, 2004). 

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 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 (Endsley, 1995). Az 

események potenciális kimenetének beazonosításán, az alternatív stratégiák kialakításán 

keresztül tud létrejönni a hatékony cselekvéshez szükséges, időben előrelátó gondolkodás, a 

folyamatos készenléti állapot. A jövőtudatos tervezés által a team tagjai tudatosítják, hogy az 

egyéni cselekvéseknek milyen következményei lehetnek a jövőre és a team szintű 

tevékenységre nézve. A problémák előrevetítése egy egészleges, a team szintű céloknak 

alárendelt viselkedést tesz lehetővé, amely a felelősségteljes együttműködés mutatójaként is 

felfogható (Rousseau, 2006; Groete és Zala-Mezö, 2004). Ugyanakkor az erőforrások 

hatékony koordinációjának fontos eleme lehet a jövőbeli problémák, a tevékenység hosszú 

távú lépéseinek és ezek következményeinek a kommunikálása. 

Az egészleges viselkedés megvalósulásához szükség lehet a környezet folyamatos éber 

figyelésére, ami 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 

osztják meg egymással. A monitorozás tevékenységének és eredményének megosztása a 

folyamatról, a team 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. Ha a team tagok elmulasztják 

monitorozni és kommunikálni a környezet aktuális állapotának jelzéseit, nem lesznek képesek 

tevékenységüket szabályozni, módosítani a célok elérésének függvényében. 
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A monitorozás megközelíthető a felelősségteljes együttműködés jeleként is, amikor a team 

tagok egyéni cselekvéseik során törekednek arra, hogy egymást figyelembe vegyék, 

tekintettel vannak a teljes teamre (Groete, Zala-Mezö, 2004).  

Az előzetes szakirodalommal (Oser és mtsai, 1989; Marks és mtsai, 2001; Lepine és mtsai, 

2008 IN: Forsyth, 2009) ellentétben eredményeim 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, 

biztatását, 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 lehet, hogy a gyenge teljesítményű teamek tevékenységük során többször 

„szorulnak” korrekcióra, biztatásra. 

Az előző kutatások eredményeivel (Oser és mtsai, 1989; Marks és mtsai, 2001; Lepine és 

mtsai, 2008 IN: Forsyth, 2009) ellentétes eredményeket kaptam, miszerint a gyenge 

teljesítményű teamek team-folyamataiban azonosítható gyakrabban segítségkérés. A meglepő 

eredmény magyarázatául szolgálhat, 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 hiányosságokra utal. Így valószínűsíthető, 

hogy a támogató jellegű viselkedés segítségkérésekben illetve a kérésekre adott 

segítségnyújtásokban való megnyilvánulása akkor jelenik meg, amikor a team tagok 

szembesülnek kollégáik bizonytalanságával, szakmai tanácstalanságukkal. Továbbá, a gyenge 

teljesítményű teameknél több esetben volt azonosítható a válasz nélküli segítségkérés, vagyis 

az olyan segítségkérés, amelyre nem érkezett válasz, támogatás, segítségnyújtás. 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). Ez az eredmény is a szakmai tudásban, 

képességekben rejlő hiányosságokra vagy 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. 

8. A team-folyamatok és terhelés kapcsolatára vonatkozó eredmények 

értelmezése 

Kutatásomban megvizsgáltam, hogy a különböző team-folyamatokra utaló kommunikációs 

megnyilvánulások hogyan változnak a terhelés különböző szakaszaiban. Arra a kérdésre 

kerestem a választ, hogy a teamek hogyan alkalmazkodnak a team-folyamatok szintjén a 

magas terhelésű munkafázishoz. 

4. Hipotézis: Magas terhelés alatt az információbefogadás, információfeldolgozás és a közösségi 

orientáció beszűkülésének jelei a team-folyamatokban is megnyilvánulnak.  
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MAGAS TERHELÉS ALATT: Elemzés szintje 

Csökken az információáramlás koherenciája Koherencia 

Csökken a megerősítés, utasítás előfordulása Mondat szintű elemzés 

Csökken az iránymutatás, összegzés, jövőtudatos tervezés előfordulása Esemény szintű elemzés 

Növekszik az emlékeztetés, proaktív tudatosítás előfordulása Esemény szintű elemzés 

6. táblázat: A negyedik hipotézist alátámasztó szignifikáns különbségek 

Amint a terhelés magas szintre emelkedik, lecsökken a kommunikáció koherenciája, több 

megszakadt gondolat fordul elő, kevesebb egyszerű megerősítést használnak a team tagjai. 

Magas terhelés alatt a team tagja többször emlékeztetik egymást múltban megtett lépésekre, 

többször törekednek proaktívan megakadályozni az információ elvesztését. Az időnyomás, a 

váratlan probléma felbukkanásának hatására a team tagok figyelme beszűkül, a szűrők 

működésbe lépnek, az erőforrásaik leterhelődnek (Mumaw, 1994; Dietrich és mtsai, 2004), 

így nehezebb lesz megosztani figyelmüket a feladat megoldása, a probléma kezelése és a 

kommunikáció között. Egy technikailag komplex környezetben párhuzamosan több 

információt kell a tagoknak feldolgozni (Sträter, 2002; Krifka, 2004), ezt a folyamatot a 

figyelembeszűkülésen túl a magas terhelés alatti intenzívebben megjelenő külső zajok is 

megnehezíthetik. A megerősítés hiánya energiaigényes ismétlésre késztetheti az információ 

közlőjét (Fukuda és Sträter, 2004), ami a leterhelt erőforrások mellett tovább fokozhatja a 

tagok mentális igénybevételét. Magas terhelés alatt megnövekszik az esélye annak, hogy a 

kommunikáció akadozottá válik, akadozik az információáramlás és a közölni kívánt 

információk elvesznek, nem épülnek be a közös tudásba. 

Az iránymutatás és az összetett utasítások a koordináció azon elemei, amelyekre a 

feladatvégzés elején van nagy szükség, amikor a team tagjai kijelölik a fő célokat, feladatokat, 

tevékenységi pontokat, még magas terhelés előtt. 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.  

Az aktuálisan zajló és múltban megtörtént események, elhangzott információk összegzése, a 

potenciális problémák kivetítése a jövőre, a helyzeti tervezés, a készenléti állapot 

megalapozását segítheti (Grote és Zala-Mezö, 2004; Groete és mtsai, 2004; Kolbe, és mtsai, 

2009), amire szintén még a magas terhelést megelőző periódusban van több szabad kapacitás. 

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.  

5. Hipotézis: Magas terhelés alatt annak ellenére, hogy a kognitív erőforrások leterheltek, a 

szakmai probléma kezelését elősegítő team-folyamatok gyakrabban jelennek meg. 

 

MAGAS TERHELÉS ALATT: Elemzés szintje 

Növekszik információgyűjtő kérdések, spontán, szándékos, technikai, a 

múltra és a jelenre vonatkozó informálások előfordulása 

Mondat szintű elemzés 

Növekszik monitorozás, segítségkérés, segítségnyújtás előfordulása Esemény szintű elemzés 

7. táblázat: Az ötödik hipotézist alátámasztó szignifikáns különbségek 
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A szándékos, technikai, múltra és a jelenre vonatkozó informálások, és az információgyűjtő 

kérdések a váratlan magas terhelés okainak felderítését és a kezelési terv kidolgozását, 

módosítását szolgálhatják. 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. 

A magast terhelést kiváltó szakmai probléma kezelése megkívánja a folyamat, a rendszer és a 

team tagok tevékenységének intenzívebb monitorozását, ellenőrzését, figyelését 

(Kontogiannis és Kossiaveou, 1999). Ez az éberségben bekövetkezett növekedés a 

kommunikatív cselekvések szintjén is megmutatkozik. 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. 

9. A teljesítmény és a terhelés együttes hatása a 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 tudnak hatékonyan alkalmazkodni a magas 

terheléshez.  

6. Hipotézis: A jól teljesítő teamek team-folyamataikat a környezet követelményeihez igazítják: 

hatékonyabban alkalmazkodnak a magas terheléshez, a gyenge teljesítményű teamekhez képest. 

 

MAGAS TERHELÉS ELŐTT A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEK TEAM-

FOLYAMATAIBAN: 

ELEMZÉS SZINTJE 

Több az összetett utasítás, spontán informálás Mondat szintű elemzés 

Több az iránymutatás, priorizálás, jövőtudatos tervezés, Esemény szintű elemzés 

MAGAS TERHELÉS ALATT A JÓL TELJESÍTŐ TEAMEK TEAM-

FOLYAMATAIBAN: 

ELEMZÉS SZINTJE 

Kevesebb a megszakadt gondolat.  Koherencia 

Több az egyszerű megerősítés, személyzetről való informálás, megerősítő 

kérdés 

Mondat szintű elemzés 

Több a monitorozás, proaktív tudatosítás Esemény szintű elemzés 

Kevesebb segítségkérés, válasz nélküli segítségkérés Esemény szintű elemzés 

8. táblázat: A hatodik hipotézist alátámasztó szignifikáns különbségek 

Az összetett utasítások a jó teljesítményű teameknél magas terhelés alatt lecsökkennek, az 

előtte levő moderált terhelésű munkafázishoz képest, szemben a gyenge teljesítményt nyújtó 

teamekkel, ahol ezek magas terhelés alatt megemelkednek, továbbá a jól teljesítő teamek a 

feladat végrehajtás kezdeti szakaszaiban, a magas terhelés előtti moderált szintű terhelés alatt 

használnak gyakrabban iránymutatást és priorizálást. Ezek az eredmények arra utalhatnak, 
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hogy a jó teljesítményű teamek a feladat teljesítés kezdeti szakaszaiban sikeresen 

összehangolják cselekvéseiket, tevékenységeiket. Így magas terhelés alatt már nincs 

szükségük az energiaigényes explicit koordinációra. A tevékenység koordinációja a team 

tevékenységének összefogását, a tevékenység azonos irányba való fókuszálását teszi lehetővé 

(Marks és mtsai, 2001; Rousseau, 2006), amely ha már a feladat végrehajtás kezdeti 

szakaszaiban megvalósul, akkor az a feladatmegoldás későbbi szakaszaiban (különösen 

magas terhelés alatt, amikor leterhelt a tagok kapacitása) impliciten vezérli a team 

tevékenységét. A feladatvégzés elején adott gyakori összetett utasítások, iránymutatások, 

priorizálások és a jövőtudatos tervezés a potenciális veszélyek felismerését teszi lehetővé. A 

feladatvégzés elején adott eligazító információk a bizonytalanság csökkenését, a team 

építését, a feladat végén a jövőbeli stratégia fejlesztését szolgálja (Krifka, 2004). 

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. A hatékonyan teljesítő teamek még a probléma felbukkanása előtt megbeszélik, 

hogy hogyan kezeljék a nemkívánatos eseményeket, potenciális problémákat (Kontogiannis 

és Kossiaveou, 1999). Amennyiben a team tagjai a feladat megoldás kezdeti periódusában 

felkészülnek arra, hogy a jelenben zajló események hogyan befolyásolják a környezet 

jövőbeli állapotát, azzal a későbbi tevékenységben a hirtelen megjelenő változásokhoz, 

problémákhoz való gyors alkalmazkodást, a bizonytalanság csökkenését teszik lehetővé. Ezt a 

tevékenységet egyes kutatók mentális szimulációnak (Kontogiannis és Kossiaveou, 1999), 

mások a helyzet állapotának közös felmérésének nevezik (Johannes, 2008)  

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 közös képpel rendelkezzenek a feladatról, egymás 

igényeiről (teamre és feladatra vonatkozó team szintű mentális modell), illetve a tagok 

rendelkezzenek egy team szintű, közös helyzettudatossággal (Kontogiannis és Kossiaveou, 

1999; Kolbe és mtsai, 2009; Rico és mtsai, 2008). 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 (Grote és Zala-

Mezö, 2004; Druskat és Pescosolido, 2002). Az eredményeim alapján úgy tűnik, hogy az 

implicit kommunikáció ezen formája nemcsak magas, de moderált szintű terhelés alatt is 

eredményes team-folyamat. 

Összehasonlítva a magas terhelés alatti kommunikáció koherenciáját a jó és gyenge 

teljesítményű teameknél, az eredmények rávilágítanak arra, hogy a gyenge teljesítményű 

teamek információáramlásában több a megszakadt gondolat, tehát a magas terhelés kognitív 

folyamatokra kifejtett hatásának jelei gyakrabban azonosíthatóak az alacsony teljesítményű 

teamek team-folyamataiban, szemben a jó teljesítményt nyújtó teamekkel. A magas terhelés 

kognitív folyamatokra kifejtett hatásának jelei kevésbé figyelhetőek meg a jól teljesítő teamek 
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team-folyamataiban, ami az egyszerű 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.  

Mivel magas terhelés alatt a team tagok figyelme beszűkül, nagyobb a kockázata annak, hogy 

az elhangzott információt figyelmen kívül hagyják (Mumaw, 1994; Dietrich és mtsai, 2004). 

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 érdeklődnek arról, 

hogy a másik fél befogadta, megértette-e az elhangzottakat. A jó teljesítményű teamek magas 

terhelés alatt intenzívebben törekednek proaktívan megakadályozni az információ elvesztését. 

A szakirodalom kihangsúlyozza, hogy magas terhelés alatt a figyelem beszűkülése a szociális 

ingerekre is egyaránt érvényes lehet, amit a közösségi orientáció beszűkülésével járhat 

(Driskell és mtsai, 1999). A személyzetről való informálások, a jó teljesítményű teameknél 

magas terhelés alatt megemelkednek, az előtte levő moderált szintű terheléshez képest. Ezek 

az eredmények arra utalnak, hogy a jó teljesítményű teamek magas terhelés alatt sem 

mulasztják el informálni egymást a team tagok tevékenységeiről, szociálisan tudatában 

vannak tevékenységüknek. Ilyenkor a hatékony működéshez szükség van arra, hogy a team 

tagok átlássák egymás tevékenységét (Kontogiannis és Kossiaveou, 1999). A team tagok 

tevékenységéről való informálás a teamre vonatkozó közös tudás létrehozását segítheti elő, 

ami az összehangolt interakcióhoz szükséges alapot biztosíthatja.  

Magas terhelés alatt még fontosabbá válik a folyamat, a rendszer és a team tevékenységének a 

monitorozása (Kontogiannis és Kossiaveou, 1999). 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. A monitorozás lehetővé teszi a feladat végrehajtás ellenőrzését, 

a potenciálisan elkövetett hibák időbeli azonosítását és korrekcióját (Kontogiannis és 

Kossiaveou, 1999), aminek jelentősége különösen váratlan probléma felbukkanásakor, és a 

kialakult helyzet kezelésekor lehet fontos.  

Magas terhelés alatt 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 (Sexton, 2004). A 

megerősítő kérdések is ilyen zárt típusú kérdéseknek tekinthetőek, hiszen csupán rövid, tömör 

választ igényelnek. Az eredményem rámutatnak, hogy a jó teljesítményű teamek magas 

terhelés alatt kihasználják a megerősítő kérdések energiatakarékosságát, nem terhelik egymást 

a több erőfeszítést igénylő (nyílt) kérdésekkel.  

10. Megvitatás 

Kutatásomban 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 
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kapcsolatban vannak a team teljesítményével. 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 feltárt team-folyamatok terheléssel való összevetése rávilágít, hogy a figyelmi beszűkülés 

jelei a team folyamatokban is megnyilvánulnak, megnövekszik az esélye annak, hogy az 

információáramlás megakad, a közölt információk elvesznek. A terhelés és a teljesítmény 

team-folyamatokra kifejtett együttes hatását vizsgáló kutatási eredmények arra utalnak, hogy 

a magas terheléshez való gazdaságos alkalmazkodás egyik formája, amikor a team még a 

magas terhelést megelőző periódusban, intenzív explicit team-folyamatokkal igyekszik 

kialakítani, megalapozni a team tudást. Az alkalmazkodás másik formája, amikor a team 

magas terhelés alatt energiatakarékos team folyamatokkal igyekszik megakadályozni a tagok 

túlterheltségét. 

A team tudás összehangolásához, a hatékony és eredményes működéshez szükséges, a magas 

terhelést kiváltó helyzetekhez való alkalmazkodást elősegítő team-folyamatok feltárása és 

ezek lefordítása megfigyelhető viselkedésjegyekre lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy 

erre alapozva alakítsák ki a kiválasztási-, ösztönzési-, teljesítményértékelési-, valamint 

képzési rendszerüket. 

A kutatásomban feltárt team-folyamatok leginkább folyamatirányító, erőművi területen 

dolgozó teamekre jellemzőek, azonban bizonyos megállapítások más magas kockázatú 

szervezetekben dolgozó szakértői teamekre is érvényesek lehetnek. Vizsgálatom a kimagasló 

teljesítményhez szükséges team tudás összehangolását elősegítő team-folyamatokra fókuszált, 

ennek ellenére a kutatás egyik fontos korlátja, hogy 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, illetve a különböző 

teamek forgatókönyveit nem ugyanaz az instruktor vezette, így a teljesítmény értékelését is 

különböző instruktor végezte, ami a feladat lezajlásában és a teamek 

teljesítményértékeléseiben okozhatott bizonyos fokú eltérést.  

További kutatási lehetőség rejlik egyrészt azon teamek team-folyamatainak 

összehasonlításában, ahol az egyéni teljesítmény átlaga nem éri el, vagy meghaladja a team 

teljesítményét, másrészt a feltárt team-folyamatok közötti rejtett mintázatok feltárásában.  
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