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Etika a szervezetfejlesztésben

A szervezetfejlesztés értékei,
alapfilozófiája

Burrell-Morgan mátrix

Radikális humanista Radikális strukturalista
Interpretatív
Szubjektív

Funkcionalista

Változtatás
Leírás

•
•
•
•
•

Az ember tisztelete
Bizalom és támogatás
A hatalom kiegyenlítődése
Ütköztetés
Részvétel

Objektív

A tanácsadói etika
• A tanácsadó az ügyfél érdekeit mindenkor a
saját érdekei elé helyezi.
• A tanácsadó csak olyan feladatra vállalkozik,
amelynek szakszerű és magas szintű
elvégzéséhez megvan az alapvető
felkészültsége.
• A tanácsadó nem vállal közreműködést olyan
esetben, amikor tárgyilagosságát bármi
befolyásolhatja.
• A tanácsadó ügyfeleire vonatkozó minden
információt szigorú titoktartással kezel.

A tanácsadói etika
• A tanácsadó és az ügyfél közötti kapcsolatot általában
szerződés szabályozza.
• A tanácsadó és annak alkalmazottai nem fogadhatnak el
az ügyféltől olyan juttatást, amelyet a szerződés nem
tartalmaz.
• A tanácsadó feladatának végzése során szorosan
együttműködik az ügyféllel.
• A tanácsadó nem titkolja el feladatának teljesítése során
alkalmazott módszereit az ügyfél személyzete előtt.
• A tanácsadó nem térhet ki ajánlásai megvalósításában
való közreműködés elől.
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A szervezetfejlesztés etikai
szempontból érzékeny elemei

A tanácsadói etika
• A tanácsadó nem csábítja el és nem alkalmazza
ügyfelének dolgozóit a munka befejezése után egy éven
belül.
• A tanácsadók a piaci verseny során egymást tiszteletben
tartják és közösen munkálkodnak a szakma tekintélyén.
• Egyazon ügyfélnél azonos feladatot („versenyfeladat”)
két vagy több tanácsadó cég csak egymás tudtával
vállal.
• Egyazon ügyfélnél különböző feladatokon dolgozó
tanácsadók egymással felveszik a kapcsolatot és
rögzítik az esetleges érintkezési pontokat.
• Egymás munkáinak felülvizsgálatát, véleményezését
csak egymás tudtával vállalják.

Szervezetfejlesztők Magyarországi
Társaságának alapelvei
•
•
•
•
•
•
•
•

Szakszerűség és felkészültség
Tisztesség és korrektség
Körültekintés, megfontoltság
A kollégák és megbízók megbecsülése
Szakmai igényesség
Elkötelezettség
Tartózkodás a hatalommal való visszaéléstől
Titoktartás

Etika a szervezeten belül
Az etikai alapelvek a szervezetfejlesztők egymás
közöti munkakapcsolatára is kiterjednek.
• az egyes szakemberekhez kapcsolódó
módszerek, technikák, írásos anyagok
átvételében elvárt, hogy az illető kolléga
beleegyezését kell kérni, illetve
• publikációk esetén a forrásokat pontosan fel kell
tüntetni
• az új módszerek és eszközök használatával
kapcsolatos tapasztalatokat kölcsönösen meg
kell osztani a kollégák tanulásának
elősegítésére.

•
•
•
•
•
•

konzultáció,
megbízás,
adatgyűjtés,
problémafeltárás,
tréning,
visszacsatolás és utánkövetés.

Hüvelykujjszabályok
• minden - a megbízóval kapcsolatban szerzett információra teljes körű titoktartást kell biztosítani,
• olyan eszköz használatához, amely információszerzésre,
megfigyelésre alkalmas (hang- és képrögzítő eszközök
stb.) a megbízó engedélye, beleegyezése szükséges,
• a személyhez köthető információk esetében azok
felfedés csak az egyén engedélyével történhet.

Anonimitás
• A nyilvánosságot érintő publikációkban,
szakmai közleményekben kerülni kell a
megbízó (szervezet) azonosíthatóságát.
Ha mégis szükség van erre, akkor a
megbízótól írásbeli hozzájárulást kell
kérni, és adott esetben - a szakmai fórum
előtt közvetlenül ismertetett adatoknál - a
titoktartási kötelezettségnek az érintett
hallgatóságra is ki kell terjednie.
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Önreflexió
Önreflexió

Önreflexió
• Milyen (tudattalan) játszmákban vagyunk
benne?
• Mit (nem) tanulunk a nekünk szóló
visszajelzésekből?
• Vállalunk felelősséget? Magunkért? Másokért?
Közegünkért? És még?
• Mit tegyünk ugyanígy, mit másként?
• Mit kezdjünk el?
• Mit hagyjunk abba?
• Mit kéne elengedjünk?

Tapasztalati tanulás
•
•
•
•

Konkrét tapasztalás
Reflexió, megfigyelés
Általánosítás magyarázat / elmélet
Kipróbálás, cselekvés

• Mit érzünk, mit élünk meg, mit tapasztalunk meg az „itt
és most”-ban?
• Milyen múltbeli tapasztalataink „vannak velünk” az itt és
most tapasztalatában?
• Mit tanulunk ezekből a tapasztalatokból? Mi gátol minket
abban, hogy tanuljunk belőlük?
• Kik vagyunk? Miként vál(t)unk azzá a valakivé, akik
vagyunk?
• Miként kapcsolódunk környezetünkhöz? Mit jelent ez a
„kapcsolódás”?
• Kik vagyunk mint közösség? Miként éljük meg e
„közösséggé válás” folyamatát?

Szubjektív, vagy szubjektív?
Biased subjectivity
• reflektálatlan,
• figyelembe nem vett,
• tagadott,
• naiv/cinikus
Perspectival subjectivity
• tudatos,
• önmegértésen alapuló,
• fókuszt adó,
• a választott fókusz mentén kritikailag reflektált
• folyamatos önmegkérdőjelezés,
• többszöri interpretációs kör

Önreflektív tanulás
Szervezet
- a szervezeti
öndiagnosztizáló
képesség erősítése
- egészséges
szervezet építése

Egyén
- önismereti alapú
tapasztalati tanulás
- személyes fejlődés
- mások személyes
fejlesztése
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