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FELFÖLDI BARNABÁS 

A szervezeti kultúra kutatásának újabb 
fejleményei: a kommunikáció-központú 

megközelítésekről  

I. Bevezető 
A kommunikáció a szervezeti kultúra szakirodalmában három összefüggésben jele-
nik meg: egyrészt mint magyarázatot nem igénylő, magától értetődő jelenség; más-
részt mint a szervezeti kultúrával összefüggésbe hozható, de attól elkülöníthető 
jelenségcsoport; és végül, de nem utolsósorban mint a szervezeti kultúra-elméletek 
egyik központi jelentőségű, általános magyarázó erővel bíró kategóriája. Dolgoza-
tomban a szervezeti kultúra szakirodalmának e harmadik köréről lesz szó: olyan 
törekvéseket mutatok be, ahol a szervezeti kultúra dinamikus modelljeit, elméleteit 
alkotják meg, és amelyekben a jelentések létrehozásának és (újra)értelmezésének 
kiemelt figyelmet szentelnek. Nem vállalhatom föl, hogy teljes körképet fessek erről 
a ma is fejlődésben lévő területről; néhány fontos újabb kezdeményezésre, irányzatra 
igyekszem csupán fölhívni a figyelmet, főképp azokra, amelyek a honi szakiroda-
lomban eddig csak kevéssé jelentek meg.1 

A szervezetkutatások egyik markánsan kirajzolódó területe az, amelyben a szer-
vezeti kultúrára mint szimbolikus jelentésrendszerre, más megfogalmazásban mint 
szimbolikus társas konstrukcióra tekintenek a kutatók. Ezt a területet szokás 
interpretív szemléletű szervezetkutatásoknak nevezni. Először külön foglalkozom a 
szimbolikus-interpretív megközelítésű elmélettel, mert a kommunikációs jelenségek 
itt elég markánsan, sőt a kulturális vonatkozásoktól elválaszthatatlan módon vetőd-
nek föl. Utána két olyan szervezeti diszkurzuselméleti irányzatot mutatok be, ame-
lyek elméleti gyökereiket tekintve ugyan különbözőek, mégis több szállal kötődnek 
az interpretív paradigmához. 

Az interpretív szemlélet2 jelentősen különbözik attól a pozitivista paradigmától, 
amely a legtöbb hagyományos (strukturális-funkcionalista, szociálpszichológiai, 
üzemgazdaságtani-pragmatikus, rendszerelméleti) szervezetelméletet áthatja, és a 

                                                        
1 Az ‘újabb’ kifejezés itt erősen relatív jelző, ezért fontosnak tartom megjegyezni, hogy a bemutatott 

irányzatok az 1980-as évektől napjainkig jelentkeztek és fejlődtek (elsősorban angolszász területen, 
de a holland szervezetkutatást is ide sorolhatjuk). Újdonság-értéke a nyolcvanas évek elején megjele-
nő szimbolikus-interpretív megközelítésnek hazánkban igenis van, még ha az USA-ban, Ny-
Európában vagy a Távol-Keleten már nincs is így. A diszkurzív megközelítés ezzel szemben még az 
előbb említett területek szervezetkutatásában is csak 5-7 éve bukkant föl, első jelentősebb eredmé-
nyeit napjainkban hozza. 

2 A szociológiában, antropológiában, szociálpszichológiában, nyelvészetben stb. az ún. “interpretív 
fordulatot” mint paradigmaváltást a ’60-as évek hozta meg. Az elméleti spektrum a szimbolista 
interakcionizmustól a kognitív elméleteken át az etnometodológiáig elég széles, de a tartalmi kapcso-
latot a lényegileg azonos látásmód biztosítja, melynek legfőbb inspirálója a mai napig a filozófiai 
hermeneutika és fenomenológia. 
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szervezeti aktoroktól független egyetlen objektív valóságot feltételez. Az interpretív 
megközelítésű társadalomvizsgálatok általában abból az alapfeltevésből indulnak ki, 
hogy a társadalom Janus-arcú: egyrészt nem létezik objektív valóság, amely a cse-
lekvő egyénektől függetlenül létezik, hanem csakis különböző értelmezési horizon-
tokon belül megvalósuló valóság-konstrukciókról beszélhetünk, másrészt azonban 
ezek az objektív tényszerűség látszatát képesek kelteni (Berger – Luckmann 1998). 

Ezeket a gondolatokat a szervezetekre alkalmazva feltételezhetjük, hogy azok 
társas valósága is szakadatlan közös előállítási, értelemkonstruálási kísérletek ered-
ménye. Ez a szervezeti valóság elsősorban a szervezeti tagok rendszeres interakciói 
által jön létre és marad fönn, mégis épp számukra tűnik elsősorban úgy, mintha 
„objektív tények” összessége, illetve rendszere lenne (Wollnik 1995, 366–367). Az 
interpretív szervezetkutatások3 tehát a közös értelemadó interakciók kapcsán fonód-
nak össze a kommunikációelméleti megközelítésekkel. A szervezeti interakciók mint 
kommunikatív, jelentésgeneráló aktusok kutatása a következő három alapvetésen 
nyugszik (Berger–Luckmann 1996, 163–179): 

– egyrészt azon, hogy  – mint föntebb láttuk – a „társadalmi tudáskészlet” 
kettős természettel bír (egyszerre eredménye és forrása a jelentés-
összefüggéseknek);  

– másrészt azon, hogy a kommunikáció alapvetően szimbolikus; 
– harmadrészt pedig, hogy a jelentések ideológiai-hatalmi tényezők erőterében 

születnek, ebből következően a kultúra és a kommunikáció szintén ideológiai-
hatalmi meghatározottságú. 

II. A szervezeti kommunikáció mint kulturális alakítás4 

A szervezeti kultúra mint vezérmetafora5 a ‘80-as évek elején bukkant föl a szerve-
zetelméleti szakirodalomban. Az interpretív fordulattal számoló társadalomtudomá-
nyi szemléletmód azonban a statikus helyett hamarosan a szervezeti kultúra új, di-
namikus megközelítését kényszerítette ki.  

Michael E. Pacanowsky és  Nick O’Donnell–Trujillo ezért amellett érvelnek, 
hogy a szervezeti kultúra megértésébe úgy tudják bevezetni a folyamat-felfogást, ha 
a szervezeti kommunikációt mint kulturális alakítást fogják föl (1983, 126). Koráb-
ban a kutatók – mint írják – csak a szervezeti kultúra néhány strukturális jellemzőjé-
vel (szervezeti szimbólumok, sztorik, metaforák, ideológiák) foglalkoztak, anélkül, 
hogy behatóbban elemezték volna, „hogy ezek a jellemzők hogyan jelenítik meg 
magukat a szervezeti tagok mindennapi interakcióiban” (im., 128). A szerzők nem 
azt állítják, hogy ezekkel a jellemzőkkel nem kell foglalkozni, de ha a kultúra – 
Clifford Geertz elhíresült szavaival élve – „az emberi értelem magunk szőtte háló-

                                                        
3 Az interpretív megközelítésű szervezetelméleti munkák és kutatások ezekhez az iskolákhoz – néme-

lyek szorosabban, mások általánosabban – kapcsolódva az 1970-es évektől kezdődően bukkantak fel 
a szervezetkutatásokban, és a ’80-as években erősödtek meg annyira, hogy kikerülhetetlenné váltak a 
funkcionalista (többnyire pozitivista, objektivista, normatív) paradigmát képviselők számára is 
(Wollnik 1995, 359–360).  

4 A Goffman által is használt – és a szerzők által is hivatkozott – “performance” szót magyarul korábban 
“szerepjátszás”-nak, később “alakítás”-nak fordították, ezért én is az utóbbit használom (Goffman 
1959, magyarul: u.ő 2002). 

5 A “kultúra” mint vezérmetafora új utakat nyitott meg szervezetkutatásokban: a kommunikációt nem 
(vagy nem elsősorban) információátadásnak, hanem nyelvhasználatnak tekintik; másrészt a szerveze-
tet mint egy ’törzs’-et és nem mint komputer-szerű gépet képzelik el, mint korábban a “rendszer”-
metafora hatására. 
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ja”, akkor figyelemmel kell lennünk a szövés folyamatára (a jelentésadás, értelem-
adás aktusaira és alakulására) is, nem csupán a háló kulturális struktúráira (im, 129). 

A szerzők részletesebben is kifejtik, hogy miért a kulturális alakításokat helye-
zik a vizsgálódás középpontjába (im, 129). „Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy a 
kulturális struktúrák a kommunikációs folyamatok révén alakulnak ki” – írják, ami 
ugyan önmagában igaz, de a dolog lényegének megértéséhez, vagyis a hogyan kér-
désének megválaszolásához semmivel sem visz közelebb. A ‘kommunikáció mint 
folyamat’-felfogás6 azért nem segít a probléma (vagyis: mi köze van a kommuniká-
ciónak a kultúrához?) megértésében, mert a kommunikáció annyira mindenütt jelen-
lévő jelenség, hogy „analitikusan megközelíthetetlen”. A szerzők, Erving 
Goffmannak és Victor Turnernek az alakításokról való alapvető elméleti megfonto-
lásait számba véve, saját definíciót alkotnak: „(…) mi úgy látjuk az alakításokat, 
mint azokat a helyzetfüggő és változatos interakciókat7, amelyeken keresztül a szer-
vezeti tagok megkonstruálják a szervezeti valóságot” (im, 131). A kommunikatív 
alakítások négy fő jellemzőjét mutatják be a szerzők (im, 131–134). 

1. Az alakítások interaktív jellegűek (dialogikusak).  
Ez azt jelenti, hogy még a monológ-jellegű interakciók (pl. eladási prezentációk) 

is interaktívak, és „ahogy a beszélők hallgatókat igényelnek, hasonlóképp a veze-
tőknek is szükségük van követőkre. (…) Így mind az ‘előadót’, mind a ‘nézőt’ olyan 
személyeknek kell tekintenünk, akik magukévá tesznek releváns szervezeti szerepe-
ket és együttes részvételük folyamán alakítják ki a szervezeti valóságot” (im, 132.). 

2. Az alakítások kontextus-függők.  
A kommunikatív interakciók „helyzetfüggő módon benne foglaltatnak abban a 

realitásban, amelyet éppen alakítanak”. Ezek a helyzeti jellemzők azonban nem 
határozzák meg a jelentést; ehelyett „az alakítás és a helyzet kölcsönösen alakítják 
egymást, vagyis ’reflexívek’” (im, 132). A kommunikatív alakításoknak ugyanakkor 
időbeli aspektusa is van (részét képezik a szervezeti történelemnek), mert egy eljö-
vendő (jövőre utaló) és visszatekintő (múltra vonatkozó) értelmet is kap. 

3.  Az alakítások epizodikusak.  
A kommunikatív alakítások a benne résztvevők számára is elkülöníthető esemé-

nyek: a ’munkahelyi mikulásünnepség’, a ’pénzügyi tanácskozás’, vagy a ’folyosói 
bájcsevej’ a múltbéli és jövendő események folyamatába illeszkednek ugyan, mégis 
különválnak a szervezeti tapasztalás folyamától. A menedzserek számára éppen a 
munkájuk erősen epizodikus jellegének hangsúlyozása az egyik lehetőség arra, hogy 
menedzseri mivoltukat ’fölmutassák’ és megkülönböztessék magukat a más munka-
körben dolgozóktól (Trujillo 1983, 80).8 

4. Az alakítások rögtönzöttek.  
Eltekintve néhány kivételes esettől, a szervezeti alakítások megvalósítói sem azt 

nem tudják előre pontosan, hogy mások mit mondanak vagy tesznek a következő 

                                                        
6 A szerzők itt a Shannon és Weaver nevével fémjelzett, kibernetikai alapszemléletű kommunikációs 

folyamatmodellre utalnak. 
7 Vagyis szimbolikus aktusokat – F.B. 
8 Ezt hivatottak szimbolikusan kihangsúlyozni a menedzserek, vezetők vaskos ‘betáblázott’ határidőnap-

lói. Manapság egyre inkább a menedszerkalkulátorok és azok a kommunikációs eszközök hivatottak 
ennek a szimbolikus funkciónak az ellátására ; ezen túl ezek az újabb eszközök azt is hivatottak 
szemléltetni, hogy a személy ‘folytonos kommunikációban van’ környezetével (ügyfeleivel, fölötte-
seivel, kollégáival, üzletfeleivel stb.), és ‘rajta tartja a kezét a cég pulzusán’. Természetesen itt nem 
csupán a tárgyak puszta birtoklására utalunk, hanem elsősorban azok demonstratív használati módjai-
ra, illetve ezek kontextusfüggő jelentés-összefüggéseire. 
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pillanatban (a kölcsönös alakítások során), sem azt, hogy ők maguk erre miként 
fognak reagálni. Még „a hasonló alakítások is különböznek tartalmukban vagy azon 
aktuális rendjükben, amelyben az alakítás kibomlik” (im, 134). 

Pacanowsky és O’Donnell–Trujillo a szervezetekben folyó kommunikatív alakí-
tások öt nagyobb csoportját különböztetik meg: a szervezeti kommunikációt mint 
rítust, kötetlen társalgást, szocialitást, politikát és végül mint enkulturációt (1983, 
134–145).9 

1. A szervezeti kommunikáció mint rítus 
„Ezek a rítusok orientálják az időben a szervezetek tagjait, összehangolják szándéka-
ikat és a természetesség érzetét kölcsönzik a kultúrának” (im, 135). Abrahams sze-
rint „Ezek az események egyfajta teljesség- és lehetőség-érzést nyújtanak” 
(Abrahams 1977, 100). Moore és Myerhoff pedig arra mutat rá, hogy „…a rítus és az 
ünnepség a társadalmi valóság különböző értelmezéseit hivatott strukturálni és be-
mutatni – oly módon, mely legitimációval ruházza fel azokat” (Moore és Myerhoff 
1977, 13). Olyan eseményekre kell itt gondolni, mint amikor egy vezető minden 
pénteken, a munkaidő lejárta előtt ’beugrik’ a beosztottjai irodájába, hogy elcseveg-
jen velük néhány percet (személyes rítus); vagy a munkáját végző utcai rendőr szer-
tartásos módon igazoltatja az autósokat (feladat rítus). 

2. A szervezeti kommunikáció mint kötetlen társalgás10 
Feltűnő ellentmondás az, hogy a mindennapi munkavégzés jelentős részének nyil-
vánvaló rutinjellege, időnként unalmas volta ellenére sokan aposztrofálják a munká-
jukat „izgalmasnak”, sőt olyannak, amiről „nem lehet leszokni”, ami „a véreddé 
lesz” (pl. rendőrök). Valószínűsíthető, hogy „az érdekességek nem annyira magában 
a szervezeti tevékenységekben, mint inkább ezek hangsúlyos előadása során kép-
ződnek” (im, 138). Ezért foglalkoznak a szerzők olyan alakításokkal mint a törté-
netmondás és az ún. élvezkedő mocskolódás (im, 138–139).  

A történetmondó alakítások alapfunkciói többnyire a következők: 
– már meglévő tapasztalatokat tipizálnak – alapvetően azokat, amelyek hasz-

nosnak bizonyultak és amelyek elkerülendők; 
– szórakoztatnak; 
– az elvárható jövőbeni viselkedések szempontjából pedig „felhívják a figyel-

met a fontosabb forgatókönyv-lehetőségekre”. 

3. A szervezeti kommunikáció mint szocialitás 
A szerzők szerint „a legtöbb szervezeti alakítás kinyilvánít egyfajta ‘jó modort’, ami 
az együttműködő, de nem túl heves interakciókat támogatja” (im 139–140). Az illet-
len viselkedés kimondatlanul is az ilyen ’illedelmes’ viselkedésformákhoz viszo-
nyítva definiálódik. Ide tartoznak az ún. szívélyesség-, a szórakoztató időtöltés-, a 
barátkozás- és az intim beszéd-típusú alakítások, melyek a kollégák és/vagy ügyfe-
lek, üzletfelek felé elvárt szívélyes (helyenként formalizált) viselkedéstől a viccelő-

                                                        
9 Nick Trujillo kicsit korábbi, specifikusan a menedzserek kommunikatív alakításaival foglalkozó tanul-

mányában három nagyobb soportba osztja őket: 1. személyközi alakítások (interpersonal 
performances); 2. informáló (értesítő, tájékoztató) alakítások (informational performances); 3. dön-
téshozói alakítások (decosional performances) (Trujillo 1983). 

10 Az eredeti angol „passion” magyar megfelelőjét Karinthy Frigyes egyik karcolatának címéből kölcsö-
nöztem. 
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désen és a szakmai beszélgetéseken keresztül a támogató elköteleződésig 
sokmindent átfognak. 

4. A szervezeti kommunikáció mint politika 
A szervezeti kultúra még a viszonylag kis szervezetekben sem monolitikus (pl. elkü-
lönülő szubkultúrája lehet a karbantartóknak), és sok szervezeti alakítás kifejezett 
célja az, hogy másokat befolyásoljon. A személyes erő kimutatása-típusú alakítás 
öltheti például „megfélemlítő szertartás” vagy rágalmazás formáját; a szövetségesek 
gyűjtése-típusú alakítások pedig jelenthetik a bizonyos személlyel vagy csoporttal 
való nyilvános egyetértést, esetleg más(ok) próbára tevését. 

5. A szervezeti kommunikáció mint enkulturáció 
A szerzők ezekre a kommunikatív alakításokra elsősorban úgy tekintenek mint ame-
lyek során az új szervezeti tagok társadalmi tudásokra és kulturális készségekre 
tesznek szert, ilyeneket sajátítanak el. Az újonnan érkezőknek két eltérő jellegű 
alaptudást kell elsajátítaniuk, illetve elfogadniuk11: a szereppel kapcsolatos tudást és 
a kulturális árnyalat, a ’csízió’ jellegét. Az enkulturációs kommunikatív alakításokat 
ennek a két kategóriának megfelelően csoportosítják a szerzők. Ezek az alakítások 
hol formálisak (pl. szervezett oktatás keretében), hol informálisak (pl. beszélgetések 
közben előadott tanmesék formájában); főleg az utóbbiak esetében nagy jelentősége 
van az egyéni megfigyeléseknek és a metakommunikatív üzenetek észlelésének és 
földolgozásának – a szervezeti élet általános elfogadását valószínűleg leginkább 
ezek segítik. 

A szervezeti tagok (az újoncot és a veteránt is beleértve) tulajdonképpen egyre 
inkább a szervezeti kultúra finomságainak megismerése és mélyebb megértése felé 
haladnak, amikor implicit vagy explicit értékeléseikben és kommentárjaikban újra 
meg újra értelmezések és újraértelmezések alá vetik a kommunikatív alakítások 
különböző aktuális módozatait.  

A szerzők összefoglalásukban hangsúlyozzák, hogy „a kultúra nem olyasvalami, 
ami egy szervezetnek van, hanem maga a szervezet a kultúra”. Vagy más szavakkal, 
a szervezeti kultúra „nem csak egy darabja a mozaiknak” (mint ahogy sok szervezet-
fejlesztéssel foglalkozó könyv tekint rá), „hanem az maga a mozaik” (im, 146 – 
kiemelések a szerzőktől). Ebben az összefüggésben a kommunikáció kutatása azt 
jelenti, hogy meg kell vizsgálni: a kommunikáció hogyan hozza létre, hogyan teremti 
meg ezt a kultúrát; ezért van szükség a kommunikatív performancia vizsgálatára.  

A Pacanowsky–O’Donell–Trujillo szerzőpáros – mint ahogy több, az interpretív 
megközelítés szükségességét hangsúlyozó szerző is – a szervezeti kultúra és a 
(ritualizált) kommunikáció szerves összetartozására utalnak12. Ez a megközelítés 
tehát a szervezeti kultúrát meghatározó kontextusnak tekinti, amely állandó belső 
mozgásban van, és ezt az átalakulást a performancia jellegű kommunikáció biztosítja. 

III. Fókuszban a duszkurzív folyamatok 
A szervezeti kultúra vizsgálatának újabb, duszkurzív irányzatai csak az elmúlt 8-10 
évben jelentkeztek, és kidolgozott szervezetelméleti háttere még nem alakult ki. A 

                                                        
11 A két kategória forrása: Louis 1980. 
12 Olyannyira, hogy Pacanowsky és O’Donell–Trujillo a «kommunikatív alakítások» és a «kulturális 

alakítások» kifejezéseket szinonímaként használják. 
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szervezeti diskurzuselméletek több területen is elválaszthatatlanul kötődnek a szim-
bolikus-interpretatív szervezeti kultúraelméletekhez és a retorikai hagyományhoz, 
„elméleti főgyökereik” azonban máshová nyúlnak: a posztstrukturalista társadalom-
filozófiába, másfelől a rendszerelméletbe, ami egyben azt is jelenti, hogy a diskurzus 
két eltérő megközelítésével találkozunk, amelyek a névazonosság ellenére csak 
távoli kapcsolatban vannak egymással. Ami mégis összeköti őket, az egy mindkét 
irányzatnál alapvetőnek tekintett felismerés, mely szerint a szervezeti aktorok 
együttműködése nem csupán érdekek vagy technikai, gazdasági és szervezési feltéte-
lek mentén történik. Ezen túl (vagy még inkább: ezek mögött) jelen vannak olyan 
alakító folyamatok is, amelyek a közös értelemadással (egyeztetések, alkudozások, 
harcok stb.), illetve a szűkebb és tágabb diszkurzív folyamatokkal (tematizálás, 
elhallgatási stratégiák stb.) kapcsolatosak. 

A diskurzuselmélet abban a formájában, ahogy Suengkwon Jang és Myung–Ho 
Chung (1997) használja, a menedzsment gyakorlatait nem annyira konkrét szemé-
lyekhez vagy jól körülhatárolható csoportokhoz, hanem a tágabb társadalmi kontex-
tushoz köti, továbbá hangsúlyozza történetiségét, kultúra- és ideológia-függőségét. 
A vizsgálatok, ha nem is minden esetben helyezik a hangsúlyt a közös értelemadás 
folyamatára, de a kognitív elemek és a kommunikáció mindig központi szerepet 
kapnak (van Dijk 1989). 

A diskurzus Foucault értelmezésében erősen kötődik az ideológiához (annak 
nem pejoratív értelmében), illetve az autoritás és a hatalom létező struktúráihoz. 
Amikor az ideológiáról gondolkodunk, akkor a hangsúly „a hatalom, illetve a dis-
kurzus valamely formációi által megengedett és lehetővé tett”, tehát legitim tudás 
kapcsolatára esik. Diskurzus és társadalom mélyen összefüggő, egymást feltételező 
dolgok, azaz például egy tévéhíradót nézve nem gondolkodhatunk úgy, mintha egy 
olyan szöveggel volna dolgunk, ami kívül áll azon, amiről beszél, amit megmutat. A 
kettő ugyanazon valóságot alkotja, beleértve a mi tévéhíradóról és társadalomról 
való saját elképzeléseinket, gondolatainkat is. „A nyelv nem valamiféle áttetsző 
médium, amelyen át a világot látjuk, és nem is valamifajta kulturális szöveg. A 
társadalmi világ tudatát az általunk használt nyelven, a másoktól hallott beszéden, az 
egymáshoz illesztett szavakon keresztül építjük föl.” (Deacon és mtsai. 1999, 146–147) 

Norman Fairclough a diskurzusok kutatásának általános célját a következőkép-
pen fogalmazza meg: „A diskurzuselemzés arra irányuló kísérletként érthető meg, 
hogy megmutassuk szövegek, diszkurzív gyakorlatok és szociokulturális gyakorla-
tok szisztematikus összekapcsolódását” (Deacon és mtsai. 1999, 147–148.). 

Mint láthatjuk, a diskurzus-elemzések jól illeszthetők az interpretív kultúra-
elemzésekhez, a kommunikációkutatás bizonyos ágaihoz; árnyalhatják és kiegészít-
hetik azokat, sőt sok esetben nem is lehet külön kultúrakutatásról, kommunikáció-
kutatásról és diskurzuskutatásról beszélni, annyira összefonódnak. Nincs szándé-
komban itt a három terület kapcsolódásának részletes tárgyalásába fogni, ehelyett 
egy példával szeretnék szolgálni.  

III.1. Nyugati és keleti diskurzusok találkozása 
a Samsung menedzsereinek gyakorlatában 
Jang és Chung (1997) a koreai menedzsment gyakorlatának (példájuk a Samsung) 
értelmezéséhez nem érzik kielégítőnek a szervezeti kultúra kutatásának szokásos 
gyakorlatát. „Néhány szervezeti jellemző és faktor – mint vezetési minták és cso-
portdinamika – empirikus és lineáris összehasonlítása nagyon leegyszerűsítő és 
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limitált, elméleti és gyakorlati értékét tekintve is” – írják (53). Éppen ezért vezetik 
be a „diskurzust”, mint „új nyelvet”, mely alkalmas a menedzsment tevékenységének 
magyarázatára és a szervezeti kultúra értelmezésére. Tanulmányukban összehason-
lítják a kapitalizmus koreai és nyugati diskurzusait, és kimutatják, hogy milyen 
eltérő logikák működnek mögöttük, továbbá, hogy a két diskurzus milyen máskép-
pen tekint a keletkező ellentmondásokra, és ez a szemléletbeli különbség a különbö-
ző vezetési gyakorlatokban hogyan nyilvánul meg.  

Jang és Chung Michel Foucault diskurzus-teóriáját veszik alapul (Foucault 1972 
és 1991), mely szerint a diskurzus fogalma valamely témára vonatkozó beszélt vagy 
írott állásfoglalások összefüggő területére utal. Foucault szerint egy diskurzus a 
témáról való sajátos beszédmódot, „nyelvet” kínál föl az emberek számára, ezért egy 
adott diskurzus a témáról való gondolkodás és a világra való ránézés módját is erő-
sen meghatározza.  

A diskurzusok (szóljanak a tudományokról, a gyógyellátásról, a szexualitásról 
vagy a vezetési gyakorlatról) azonban nem csak nyelvi természetűek, mert írás, 
beszéd és cselekvés (gyakorlat) egyformán részüket képezik. Ezeket hívják 
diszkurzív gyakorlatoknak, melyek minden társadalmi gyakorlatnak elválaszthatatlan 
velejárói. Az intézmények, az oktatás, a technikai eljárások vagy az általános visel-
kedés mind-mind kifejeznek és fenntartanak különböző diskurzusokat. A diskurzu-
soknak saját történeteik és törvényszerűségeik vannak, amelyek rákényszerítik a 
diskurzusokba belépő embereket, hogy alkalmazkodjanak hozzájuk – többek között 
tematikailag, a kommunikációs stratégiákat és a nyelvhasználatot tekintve is.  

A diskurzusok elválaszthatatlanok az ideológiai szférától.13 „Az ideológia logi-
kailag az igaz és a hamis viszonyán alapul, habár igaz és hamis nem egykönnyen 
különíthető el egymástól a társadalmi, politikai és a morális világban” (Jang és 
Chung 1997: 56). A komplex társadalmakban egy jelenséggel kapcsolatban nem 
csak egy diskurzus létezik, és tulajdonképpen ’diskurzusok versengenek’ egymással 
azért, hogy a társadalom többsége számára kifejezhessék, mi az ’igaz’ és a ’valós’. 
Az a diskurzus, amely a leghatékonyabban képes elfogadtatni magát (ennek esztéti-
kai vetülete is van, figyelmeztet másutt Hall /1992a/), széleskörűen elterjed és ezzel 
„domináns diskurzussá” válik. Ebből következően az ún. „diszkurzív transzformá-
ció” mindig hatalmi vonatkozású, akárcsak az ideológiák (Jang és Chung 1997: 56). 

Visszatérve a szervezetek diszkurzív vizsgálatára, Jang és Chung a menedzs-
ment-tudományt, mint tudományos diszciplínát is diskurzusnak fogja föl. Ezt azzal 
okolják, hogy a vezetéstudomány eredményeit és elméleteit „a gyárak technikai 
eljárásaiban és a képzési eljárásokban viszik keresztül”, továbbá „a ’tudomány’ szót 
elég széleskörűen alkalmazzák a diszkurzív gyakorlatokat tartalmazó vezetési gya-
korlatban” (im: 56). A menedzsment-tudomány nyugati diskurzusa és annak ered-
ményei a keleti menedzsment-diskurzusban sajátos módon jelennek meg és értéke-
lődnek újra.  

Ha a szervezetépítés és a vezetés elveit nézzük, azt látjuk, hogy a keleti vállala-
tok sikeresen ötvözték a nyugati menedzsmenttudomány eredményeit a keleti (főleg 

                                                        
13 Jang és Chung diskurzus és ideológia viszonyával kapcsolatban Stuart Hallra hivatkozik (Jang és 

Chung 1997: 56–57), aki maga is Foucault diskurzus-értelmezésére támaszkodva tárgyalja a témát 
(Hall 1992b). Az ideológia ebben az összefüggésben tágabb jelentéstartalommal bír, mint a politikai 
ideológia, illetve Hall munkássága jelentős részben arra irányul, hogy kulturális formák és ideológia 
viszonyát megvilágítsa. Véleményem szerint hasonló gondolatokat fogalmaz meg az ideológiáról 
Ricoeur (1997) és Geertz (1994) is.  
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konfucionista) társadalmi hagyományokkal; tulajdonképpen az előbbieket újraérté-
kelték és a maguk képére formálták az utóbbiak fényében. „Bár a koreai vállalatok 
alapvető szervezeti elvei azonosak a weberi formális és racionális szervezet karak-
terjegyeivel, a hagyományos kulturális jegyek (mint a vezetői paternalizmus, az 
autoritarianizmus, a merev formalizmus és hierarchia) is föllelhetők náluk” (Jang és 
Chung 1997: 6114).  

Láttuk, hogy a keleti vállalatok működésére a nyugati vezetési elvek és gyakor-
latok, illetve a konfuciánus elveken nyugvó társadalomszervezési hagyományok 
koegzisztenciája jellemző. Ugyanakkor a keleti gondolkodás és életszemlélet logiká-
ját a kínai eredetű jin-jang oppozíció és a relacionista logika15 határozza meg. Le-
gyen szó akár vállalati, üzleti, családi, politikai vagy éppen életvezetési kérdésekről, 
ezek a világ működésének természetéről kialakított alapvető föltételezések alapjai-
ban befolyásolják a gyakorlati problémákkal kapcsolatos döntéseket és a cselekvést. 
Azt is mondhatnánk egy föntebb használt terminológia szerint, hogy a legkülönbö-
zőbb diszkurzív mezők és gyakorlatok mögött húzódnak meg ugyanazok a filozófiai 
elvek és alapföltételezések.  

Konklúzióképpen a szerzők rámutatnak, hogy azok a keleti menedzsment-
diskurzusok, melyek döntően két forrásból táplálkoznak (a nyugati vezetéstudomá-
nyi diskurzusból és a konfuciánus társadalomépítési elvekből), alapvető ellentmon-
dásokat rejtenek magukban egy ’láthatatlan’ dimenzióban.16 Ugyanakkor ezek az 
ellentmondások az alkalmazottak többsége számára nem tudatosulnak (még a veze-
tők többségénél sem), illetve sikerül föloldaniuk annak a taoista gyökerű gondolko-
dásnak a segítségével, amely elismeri az ellentétek és az ellentmondások jelenlétét 
és működését egyazon ’testen’ belül is (Jang és Chung 1997: 64–68). 

Amint látjuk, a Jang és Chung szerzőpáros olyan elméleti alapról szemléli a ke-
leti szervezetek kultúráját (főleg a menedzsment tevékenységére nézvést), mely egy 
szélesebb spektrumú keretbe helyezi a szervezeti kultúra változásainak vizsgálatát. 
A diskurzusok kutatása a kulturális és a kommunikációs kérdések együttes vizsgála-
tának új távlatokat ad, mivel nem választja szét a két területet, hanem föltételezi 
egységüket: kommunikáció nélkül nincs diskurzus, mint ahogy a (poszt)modern 
társadalmak kultúrája is diskurzusok szövedékében él és alakul olyanná, amilyen. A 
szervezeti kultúra és kommunikáció diskurzus-szempontú vizsgálata több előnnyel is 
jár, mert arra ösztönöz, hogy fölismerjük a következőket.  

                                                        
14 A szerzők itt a következő műre hivatkoznak: Kim 1992. 
15 A jin-jang logikát a kínai taoista filozófiából eredeztetik. A jin a világ egyik princípiuma (sötétség, 

éjszaka, nőiesség, Föld, érzékenység, érzelmek stb.), míg a jang annak párja (világosság, fény, nap-
pal, férfiasság, kreatív erő, Ég). Bár ellentétpárokról van szó, nem kizárják, hanem kiegészítik egy-
mást, egyik sincs meg a másik nélkül. A relacionalista logika is a kínai taoista filozófiai hagyo-
mányból származik. Alapját az a föltételezés adja, miszerint a dolgok egyszerre lehetnek ilyenek és 
olyanok is. A nyugati gondolkodásban mélyen gyökeredzik az a föltételezés (mely az arisztotelészi 
szillogisztikus logikából ered), hogy ha egy dolog X, akkor nem lehet nem-X ; ezzel szemben a keleti  
logika szerint egy dolog egyszerre lehet X és nem-X is. A keleti gondolkodás egyrészt más időszem-
lélettel rendelkezik, ez a párhuzamos idő (szemben a nyugati előrehaladó idő képzetével); másrészt a 
dolgokat nem szubsztanciájuk, egyedi lényegük szerint akarja meghatározni (X ebben és ebben más, 
mint Z), hanem a dolgok egymáshoz való kapcsolatára, e kapcsolat természetének változásaira össz-
pontosítja a figyelmet. A keleti gondolkodás ezért kerüli a lét és a metafizika kérdéseit: nem azt kér-
dezi, hogy ‘Mi a lényege ennek?’, hanem azt, hogy ‘Miként kapcsolódik ez minden máshoz a létének 
kezdeteivel, a funkciójával és a végével, továbbá milyen hatással lehettünk mi erre?’ (Jang és Chung 
1997, 59–60, hivatkozvással: Neddham 1956, 1962). 

16 A szerzők a diskurzusoknak ezt a tudattalan és jól rejtett szintjét nevezik ‘kultúrának’.  
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– A szervezet határain túlnyúló (társadalmi méretű) és mélyebb összefüggések-
ben is gondolkodjunk, hiszen – mint a koreai példán is láttuk – a diskurzusok 
gyökereinél alapvető, hosszú ideje ható és nehezen változtatható elképzelések 
vannak, melyek  szinte minden  tevékenységre alapvető  hatással vannak – 
vagyis ez az egyik mély kapcsolat szervezet és környezete között. 

– A diskurzusok nagyon is valóságos (tárgyiasult) dolgok, és mint ilyenek, 
ugyanúgy hatalmi kérdést jelent fönntartásuk, mint tartalmuk vagy éppen sze-
replőik megváltoztatása (ki, mit mondhat, mikor, milyen csatornán keresztül, 
milyen szavakkal stb.) – ez alól a szervezetek élete és az arról való beszéd 
sem kivétel. 

– A diskurzusok vizsgálata egyszerre kell hogy jelentse a strukturális (szinkron) 
és a történelmi (diakron) összefüggések föltárását. 

– A diskurzuselemzés – éppen a diszkurzív cselekvés hatalmi beágyazottságá-
ból következően – végiggondolásra méltó morális kérdéseket is fölvet a szer-
vezetek társadalmi mintaadó hatásának felelősségét tekintve éppúgy, mint a 
szervezeteken belüli diszkurzív tér jellemzőit illetően. 

– Végül, a szervezetelméleti diskurzus is érdekek kereszttüzében alakult és ala-
kul, melyeknek megvannak a domináns szószólói, akik a domináns nyelven és 
szempontokból közelítik meg a szervezeti jelenségeket, és akik domináns 
helyzetüknél fogva meghatározhatják a releváns kérdések sorát is.  

Kétségtelen azonban, hogy témánk szempontjából ennek a megközelítésnek 
(vagy legalábbis e tanulmánynak) vannak szembeötlő hiányosságai. Az egyik, hogy 
hiányzik a személyes interakciók értelmezése, amire az interpretív kutatások már a 
’80-as években jó példával szolgáltak. A kutatók inkább hagyatkoznak szöveges 
források, mint a mindennapi beszédhelyzetek diszkurzív elemzésére. A másik gyen-
géje a diszkurzív megközelítésnek, hogy diskurzus, diszkurzív gyakorlat, érték, 
ideológia illetve szervezeti kultúra viszonya homályos marad17. 

III.2. Tudás, nyelv, diskurzus, reflexivitás18 
A szervezeti élet diskurzus-szempontú megközelítésének másik forrása a rendszer-
elmélet. A diskurzusnak (vagy dialógusnak, párbeszédnek) ez a megközelítése „a 
kollektív gondolkodás erejébe vetett hitre épít – arra, hogy az emberi elmék, interak-
cióba lépve egymással, képesek egyéni határaikat meghaladva új elképzeléseket 
elterjeszteni” (Hatch 1997, 368). Peter Senge amerikai rendszerelmélet-kutató és 
vezetési tanácsadó a csoportos tanulásról írott gondolatait a magyarul is olvasható 
Az 5. alapelv c. könyvében fejti ki (1998). Senge – David Bohm fizikus gondolataira 
építve – azt állítja, hogy a gondolat – és ennek nyomán a szervezet – valódi megújí-
tása, fejlődése a dialogikus együttgondolkodáson, a dialogikus kommunikáción 
alapszik, ami kényszer és lehetőség egyszerre. Kényszer, „mivel a gondolat nagy-
mértékben közösségi, kollektív folyamat, nem tudjuk azt egyénileg fejleszteni” (im, 

                                                        
17 Ez a tisztázatlanság annál föltűnőbb, mert a tanulmányt magába foglaló kötet címe: Cultural 

Complexity in Organizations (Sackmann 1997); továbbá úgy tűnik, hogy a szerzők a diskurzus és a 
diszkurzív gyakorlatok fogalmak bevezetésével javaslatot tesznek a szervezeti kultúráról való gon-
dolkodás kibővítésére, s talán még újraformálására is (Jang és Chung 1997, 53).  

18 Az alcímet Mary Jo Hatch Organizational Theory c. könyvéből vettem. A szervezeti diskurzusról 
szóló alábbi szövegrészt részben ugyanezen könyv idevágó fejezete, részben Peter Senge hazánkban 
is kiadott, Az 5. alapelv c. munkája alapján írtam (Hatch 1997, 368–369 és 374–375; Senge 1998), 
amelynek eredeti, angol nyelvű kiadására Hatch is hivatkozik. A Senge-hivatkozások a magyar ki-
adásra utalnak.  



Felföldi Barnabás 

 122 

271); és lehetőség, mert „A csapat intelligenciája jelentős mértékben túlszárnyalhat-
ja a csapatot alkotó emberek intelligenciáját” (im, 270). Bohm nyomán Senge a 
következőket írja a valódi dialógus természetéről: 

A dialógus célja az, hogy kitágítsa az egyes egyén látókörét. „A dialógusban 
senki sem akar nyerni, viszont mindannyian nyerhetünk, ha jól csináljuk.” A dialó-
gusban a résztvevők olyan mélyebb meglátásokig juthatnak el, amire egyedül nem 
lennének képesek. „Újfajta elme születik, amelyet a közös jelentéstartalom kifejlesz-
tése hívott életre…” (…) A párbeszéd során a csoport összetett és nehéz kérdéseket 
tud felderíteni, többféle szempontból. Az egyes emberek a párbeszéd idejére felfüg-
gesztik saját feltételezéseiket, de képesek arról szabadon beszélni. Ennek eredménye 
az a szabad vizsgálódás, amely képes felszínre hozni az emberi tapasztalat és gondo-
lat teljes mélységét, ugyanakkor képes túljutni az egyes ember nézőpontján (im, 
27219). 

A valódi párbeszéd tehát olyan kommunikációs helyzet (illetve azok sorozata), 
amely nem a versengést, tehát a másik, a többiek legyőzését célozza meg (mint 
például a vita), hanem a koherenciának és az igazságnak biztosít elsőbbséget. Senge 
szerint a dialógusban az emberek saját gondolkodásuk aktivitásának megfigyelőivé 
lesznek. Ezáltal fokozatosan képesekké válnak arra, hogy leválasszák a gondolato-
kat a személyekről, akiktől azok származnak. A gondolatok, a gondolkodás felé 
tanúsított ilyesfajta reflexivitás egyben azt is jelenti, hogy a dialógus résztvevői 
egymás és saját gondolataik iránt egyre inkább kreatív és nem reaktív módon fognak 
viszonyulni, ami nagyban elősegíti a szervezeti tanulás folyamatát.  

Abban majdnem mindenki egyetért, hogy a (szervezeti) tanulás egy folyamat, 
amelynek lényege valószínűleg „nem annyira a tevékenység, hanem inkább a tudás, 
a nyelv és az interpretáció környékén keresendő” (Hatch 1997, 375).  

A szervezeti építkezés nyelvi beágyazottságának vizsgálata csak az utóbbi évek-
ben indult meg, a posztmodern szervezetelméletek berkein belül. Vannak azonban 
előzményei ennek az iránynak: a szervezeti kommunikáció, a szervezeti kultúra 
kutatói már korábban fölfigyeltek a szervezeti mítoszokra, metaforákra, történetekre 
és ezek előadásának rituális vagy kvázi-rituális alkalmaira. Ami új, hogy kezdik 
ezeket a nyelvi-rituális jelenségeket egy folyamat-orientált nézőpontból szemlélni 
(im, 375). A szervezeti kultúrát nem statikus képződménynek látják, hanem olyan 
diszkurzív színtérnek, ahol a normalitásról való párbeszéd, a hatalmi szó vagy a 
különböző szociokulturális gyakorlatok különböző érdekek, értékek, hatalmi ténye-
zők stb. mentén válnak láthatóvá és lépnek kölcsönhatásba egymással.  

Hazánkban is szükség volna olyan vizsgálatokra, amelyek összhangban a veze-
tőkre építő, hierarchiában gondolkodó, az attitűdökre összpontosító tanulmányoktól 
a jelentések fenomenológiai indíttatású, politikai antropológiai, retorikatudományi 
és kulturális szociológiai megalapozottságú vizsgálata felé mozdulnak el. 
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