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A kulturális különbözőségek és hasonlóságok vizsgálata az eddigieknél is 

hangsúlyosabb szerepet kap az üzleti életben, hiszen a globalizáció hatására, a 

multinacionális vállalatok mind nagyobb térnyerése következtében egyre több 

konfliktus származik a kulturális meg nem értettségből, mely nemcsak a 

munkakörnyezetet befolyásolhatja negatívan, hanem a vállalat teljesítményére 

is kihat. Ezen kulturális eltérések vizsgálatának széles körű irodalma alakult 

ki. 

Nagyon nehezen találni viszont olyan kultúramodellt, melyet minden 

szempontból elfogadhatónak találnak, illetve amely a nemzeti és vállalati 

kultúra szempontjait is figyelembe tudja és akarja venni. Nem feltétlenül kell 

ilyen követelményt támasztani a kultúra-összehasonlító módszerekkel 

szemben, de egyre nagyobb igény van arra, hogy a szervezetek tagjai által 

tanúsított reakciók, különböző interakciókban megnyilvánuló magatartások 

eredetét meg tudjuk határozni, vagy előre tudjuk jósolni a nemzeti vagy a 

vállalati kultúra befolyása szerint.  

 

Szervezeti kultúrák típusai 

 

A szervezetek kultúráját számtalan tényező befolyásolja kezdve a környezeti 

feltételekkel, az iparági sajátosságokon át a nemzeti kultúrákig. A termelő és 

szolgáltató vállalatok legmarkánsabban a fogyasztókkal történő kommunikáció és 

az interakciók során különböznek. Már az is más szemléletet eredményez, hogy a 

termelő vállalatok esetében a vállalati tevékenység produktuma kézzel fogható, jól 

felismerhetően manifesztálódik. Ezzel ellentétben a szolgáltató szervezetek terméke 

gyakran nehezen felismerhető, azonosítható a fogyasztók számára (ez persze nem 

általános érvényű, gondoljunk csak például a McDonald’s gyorsétterem-hálózatra). 

Ezért gyakran tapasztalható, hogy a szolgáltató vállalatok igyekeznek gyakori 

interakciókra épülő kultúrát kialakítani. Ennek viszont olyan következménye van, 

hogy az „igazság pillanata” élmények sokszorozódnak és a front office-ban 

tevékenykedőknek jobban kell kezelniük a konfliktusokat.[2] A legismertebb 

szervezeti kultúratipológiák az alábbiak: Handy-féle kultúratipologizálás, Cameron-

Quinn kultúratípusai, és Schein szakmakultúráit is idesorolnám. 

Nehéz olyan kultúratipologizálást találni, amely egyértelműen valamilyen 

minden szempontból jól lehatárolható kategóriába tudná sorolni a vállalatot 

tevékenységének figyelembe vételével. Slevin és Covin mechanikus és organikus 

megkülönböztetési módja sem tud egyértelmű választ adni erre a kérdésre. Ha 

megvizsgáljuk a két típus jellemzőit, az organikus kultúrát érezhetjük közelebb 

állónak a szolgáltató szervezetekhez, de fontos megjegyezni, hogy ezek a 

kategorizálások nem feltétlenül alkalmasak a termelő és szolgáltató vállalatok 

megkülönböztetésére, mert nagy jelentősége van a környezet és az üzletág 



jellegének a megfelelő, életképes szervezeti kultúra kialakításában. Példát 

találhatunk mind az organikus, mind a mechanikus kultúrára szolgáltató szervezetek 

esetén.[1, 2] 

A legjobban és legegyértelműbben használható szervezeti kultúrák típusait 

bemutató modellnek a Handy-féle kultúratipologizálást tartom. Az általa 

megfogalmazott négy kategória (hatalom, szerep, feladat, személy) jól értelmezhető 

a vállalati vezetők számára is, még akkor is, ha a vállalat bizonyos részegységei 

különböző kultúrával rendelkezik. 

A szervezeti kultúra mellett jelentősen árnyalja a vezetési stílust a nemzeti 

kultúra is, hiszen a vállalaton belül kialakult kultúrának, még ha vannak is iparági 

sajátosságnak nevezhető elemei, akkor is kikerülhetetlenül érezni lehet a vezetőre 

gyakorolt nemzeti kulturális hatást annak érvényesítésében. Ezért fontosnak tartom 

a nemzeti kultúrák vezetési stílusra gyakorolt hatásának vizsgálatát is. Schein, Trice 

és Beyer munkáiból is az derül ki, hogy a vezetőnek determináns szerepe van a 

kultúra kialakításában. A vezető fekteti le a vállalat kultúrájának alapjait, és a 

sikeres kultúrák lesznek a vállalat legendáinak, hiedelmeinek alapjai. E folyamatot 

azonban nem lehet függetleníteni a vezetőt ért hatásoktól, különösen a nemzeti vagy 

szubkultúrák hatásaitól.[1] 
 

Univerzalista kultúra-összehasonlító módszerek 
 

A kultúra-összehasonlító módszerek kidolgozóit két táborba szokás sorolni: az 

egyik az ún. univerzalista modellek tábora (Trompenaars, Hofstede, GLOBE), a 

másik a dinamikus modellek csoportja. Tovább kategorizálhatók aszerint a 

modellek, hogy kvantitatív vagy kvalitatív vizsgálati módszert alkalmaznak-e. A 

kvantitatív vizsgálat mennyiségi kapcsolatokra összpontosít (statisztikai eljárások, 

számszerű összefüggések); ellentéte a kvalitatív vizsgálat. Gyakran használják a 

kvantitatív vizsgálati módszereket a modellalkotók, mert általában könnyebb azokat 

értelmezni, elemezni. A kultúrák összehasonlításánál viszont olyan „puha” tényezőt 

vizsgálunk, melynek kvantitatív módszerekkel történő teljes körű leírása igen 

bonyolult. Később a többnyire ilyen vizsgálati módszereket alkalmazó modellek 

kritikáinak egy része ebből fakad. 

Az univerzalisták olyan kategóriákat állapítanak meg, melyek segítségével 

összemérhetővé válnak a különböző nemzeti kultúrák. Ezek a vállalati szférában 

ismertebb modellek. Módszertanukat tekintve megállapítható, hogy jobbára 

kvantitatív kutatási módokat alkalmaznak. (1. táblázat) Ezen modellek közül 

Hofstede modellje a legelterjedtebb a vállalati életben. Ugyanakkor – talán éppen 

ezért – a legtöbb kritikát is ezzel szemben fogalmazzák meg. Ezért e modellen 

keresztül mutatnám be az univerzalista modellek sajátosságait és kritikáit. 

 
1. táblázat A kultúra-összehasonlító módszerek áttekintése 

Kutatók Függő változó Független változó Módszer Minta – kontextus 

Kluckhohn/Strodtbeck 

(1961) 

Az emberek 

problémamegoldó 

készsége 

6 dimenzió: 

 Az emberek természete 

 A természettel való 

kapcsolat 

 Kapcsolat a többi 

Kvantitatív 

kérdőívezés, 

kvalitatív 

interjúztatás 

106 fő: Navaho 

indiánok, Pueblo 

indiánok, spanyol 

ajkú amerikai 

falvak, texasi és 



emberrel 

 Emberi tevékenység 

 Időorientáció 

 Térorientáció 

oklahomai 

farmerközösségek 

és egy mormon 

falu 

Hall/Hall (1990) Munkahelyi 

kommunikáció 

4 dimenzió: 

 Gyors és lassú üzenetek 

 Magas és alacsony 

kontextus 

 Tér 

 Idő 

Kvalitatív 

nyílt interjúk 

180 gazdasági 

alkalmazott és 

menedzser 

Hofstede (1980) Nemzeti kulturális 

különbségek egy 

szervezeten belül 

4 dimenzió: 

 Hatalmi távolság 

 Individualizmus vs. 

kollektivizmus 

 Maszkulin vs. feminin 

 Bizonytalanságkerülés 

Kvantitatív 

kérdőívezés 

kb. 116 000 IBM 

alkalmazott 

Trompenaars (1993) Menedzsment 

releváns 

problémamegoldásai 

7 dimenzió: 

 Idő 

 Univerzalizmus vs. 

partikularizmus 

 Kollektivizmus vs. 

individualizmus 

 Neutrális vagy affektív 

 Specifikus vagy diffúz 

kapcsolatok 

 Teljesítmény vagy 

tulajdonítás 

 A természet kontrollja: 

külső vagy belső 

Kvantitatív 

skálás 

kérdőívezés 

15 000 vállalati 

alkalmazott 

Schwartz (1992) Jelen és jövő a 

társadalomban 

11 dimenzió: 

 Önirányítás 

 Ösztönzés 

 Hedonizmus 

 Teljesítmény 

 Hatalom 

 Biztonság 

 Konformitás 

 Hagyomány 

 Spiritualitás 

 Jótékonyság 

 Univerzalizmus 

9 pontos 

Likert-skála 

kb. 200 tanár és 

200 diák 

országonként, 20 

országban 

GLOBE (2002) Üzleti vezetés a 

jelenben és a jövőben 

9 dimenzió: 

 Bizonytalanságkerülés 

 Hatalmi távolság 

 Kollektivizmus 

 Nemi egyenlőség 

 Rámenősség 

 Jövőorientáció 

 Teljesítmény orientáció 

 Humánorientáció 

 Individualizmus vs. 

kollektivizmus 

Kvantitatív 

kérdőívezés 

7 pontos 

skálán és 

kvalitatív 

adatok 

elemzése 

17 000 

középvezető 61 

országban 

Forrás: Fink, Kölling és Neyer, 2004 

 

Hofstede modellje és annak kritikája 

 

Geert Hofstede az IBM-nél végzett felmérés során a nemzeti kultúra hatásait 

vizsgálta a viselkedésbeli eltérések tekintetében. Kutatásának eredményeképpen 

négy dimenziót állapított meg, melyek mentén kultúrákat osztályozta és rangsorolta: 

hatalmi távolság, individualizmus vs. kollektivizmus, férfiasság vs. nőiesség, 

bizonytalanságkerülés. A négy dimenzió jó támpontot ad a vállalati vezetőknek, 



hogy megértsék és felismerjék a kulturális különbségek miatt fellépő eltérő 

viselkedésmintákat a különböző élethelyzetekben, vállalati interakciókban. 

A hatalmi távolság arra szolgál, hogy megmutassa, az emberek mennyire 

függnek egymástól és ez a függőség a társadalmi élet egyéb területein hogyan 

mutatkozik meg. 

Az individualizmus vs. kollektivizmus dimenzió a csoport érdek és egyéni 

érdek viszonyának vizsgálatára szolgál. 

A férfiasság vs. nőiesség dimenzió a társadalomban betöltött szerepüket 

jellemzi, illetve hogy adott társadalomra inkább a férfias vagy inkább a nőies 

tulajdonságok, jellemzők dominánsabbak-e. 

A bizonytalanságkerülés azt mutatja meg, hogy az emberek hogyan tudják 

kezelni a bizonytalanságot, a váratlan helyzeteket. Beletartozik ebbe a körbe 

Hofstede felmérése alapján a munkahelyi stressz kezelése, a szabályok fontossága 

és egy adott vállalatnál való hosszú távú elhelyezkedés kérdése is. 

Hofstede modelljének legnagyobb kritizálója – honfitársa, Fons Trompenaars 

mellett – Brendan McSweeney, aki az következő kritikai megjegyzéseket fűzte a 

modellhez. Az egyik fő kritika, hogy a 66 országban megkérdezett 116 000 

alkalmazott, mind az IBM vállalatnál dolgozott, így felvetődik a kérdés, hogy az 

amerikai vállalat szervezeti kultúrája mennyire torzíthatta a válaszadók véleményét. 

(Illetve a 66 országban végzett felmérésből összesen 40 ország eredménye alapján 

került kialakításra a négy dimenzió.) A másik ellenvetés a modellel szemben a 

homogén populációk feltételezése, vagy ahogy mások nevezik a „kultúrák 

egységként való kezelésének hibája”. Ez a „homogenizáció” azonban nemcsak a 

kultúrák nemzeti szintjén jelentkezett, hanem ott is megmutatkozott, hogy 

jellemzően a marketing és értékesítés területén dolgozók alkották a megkérdezettek 

körét. Ezzel a szakmákra jellemző szubkultúrák hatása is közrejátszik. 

(Ellentmondás figyelhető meg itt, hiszen a nemzeti kultúra és szakmai szubkultúra 

homogenitásának feltételezése nem fér meg egymás mellett.) Hofstede modellje 

megalkotása után maga is beismerte, hogy az egyetlen homogén szervezeti 

kultúráról alkotott feltevése hibás volt, így azonban előző kutatásainak egyik 

alappillére ingott meg. Végül – Taran (2007) és McSweeney (2002) szerint – 

jelentős hibaként említhető, hogy a modell nem képes választ adni a társadalmi 

változások okozta kulturális változásokra. Ezzel a kultúra változékonyságát zárja ki 

a modellből, hiszen állandónak feltételezi azt. A kutatási eredmények csak egy adott 

állapotot jelenítenek meg, de a változást, bármely irányba való elmozdulást nem 

képesek kezelni. [4, 5, 10] (Itt jegyzem meg, hogy e kultúramodellnek ennek 

kezelése nem is volt célja, ezért ez a kritika nem teljesen helytálló.) 

Az univerzalista modellek egyik legnagyobb kritikája, hogy az összemérést és 

a különböző modellek közti értelmezést nem tudják a vállalati életben egyértelműen 

megtenni. E modellek nem adnak teljes körű választ a feltett kérdésekre, részben 

mert nem egy közös, egyeztetett kritériumrendszerből származnak, részben pedig, 

mert az általuk felvázolt tipológiák nem elég kimerítőek. Továbbá, nem adnak 

precíz leírást a társadalmi kapcsolati formákról, arról, hogy milyen preferenciák és 

érdekek mentén alakítjuk adott szituációban viselkedési mintáinkat. A különböző 

modellek „dimenziószámát” is kritika éri mindkét irányból: Hofstede-nek azt is 

felrótták, hogy a négy dimenzió nem képes teljes körű válaszokat adni, míg más, 9 



vagy akár 10 dimenziós modellek esetén nehezen kezelhetővé válik a modell 

pontosan azért, mert túl sok mindent akar a rendszerébe erőltetni és a már említett 

definiálási problémák is felerősödnek. Végül, ahogy fentebb említettem gyakran 

említik, hogy a kultúra változékonyságának és állandósságának kettősségét nem 

képesek kezelni. 

 

Dinamikus kultúra-összehasonlító módszerek fejlődése 
 

E modellek többsége a kulturális antropológiából táplálkozik, abból 

eredeztethetőek. Ezeket az elméleteket azért nevezhetjük dinamikusnak, mert a 

megállapított kulturális jellemzőket nem veszi állandónak, hanem a kultúra 

változékonyságát is valamilyen módon megpróbálja kezelni. A tranzakciós 

megközelítésből születtek ezek a modellek, melyek később a vállalati szférában jól 

használhatónak bizonyultak. Ezek a tranzakciós és csereügyletek során tanúsított 

magatartások eltéréséből indulnak ki. A korlátozott racionalitás és az önérdekek 

érvényesítésének kettőssége jelenik meg ezekben a modellekben. 

 

Tranzakciós elméletek 

 

Az ’50-es évek közepén a tranzakciós analízis legjelesebb képviselője Barth 

volt, akinek munkássága sokat segített a dinamikus modellek kialakításában. Élesen 

támadta az akkoriban uralkodó felfogást, mely a társadalmat pusztán erkölcsi 

rendszernek tekintette, mely előre meghatározott és nem írták le a társadalmi 

folyamatokat, melyek a morális rend kialakításában szerepet játszanak. 

Megkérdőjelezte, hogy a kultúra strukturálisan integrált egész lenne, éppen ezért az 

említett folyamatokra koncentrált. Thompson és Ellis (1997) is hasonló véleményt 

fogalmazott meg, ugyanis úgy gondolták, hogy a kultúraelméleteknek egyszersmind 

a társadalmi kapcsolatokat is leíró, azokat figyelembe vevő modellnek kell lenniük. 

A legnagyobb probléma a társadalmi és kulturális változás kérdése volt. Ennek fő 

oka az volt, hogy a kultúrát nem tekintette folyamatnak. A legnagyobb kritikaként 

Barthtal szemben azt fogalmazták meg, hogy az egyén vagy csoport motivációját és 

értékrendjét nem könnyű tapasztalati úton megállapítani, mert az azt befolyásoló 

tényezők is igen változékonyak. Márpedig, ha a kultúrára nem, mint folyamatra 

tekintünk, akkor az ilyen elméletek segítségével megállapított eredmények már akár 

közzétételük időpontjában is elavultnak számíthatnak, mert csak pillanatfelvételként 

szolgálhatnak.[4] 

A tranzakciós elméletek kritikájaként azt hozták fel, hogy (i) az önérdek 

érvényesítését hangsúlyozza egyetlen racionális magatartásként, továbbá hogy (ii) 

nem képes a társadalmi változás folyamatának magyarázatára, illetve (iii) még itt is 

homogén kultúrafelfogásról beszélhetünk. Ez utóbbi olyan nézeteket is szült, 

melyek szerint a kultúrák saját etnográfiai kontextusokban oly egyediek, hogy nincs 

lehetőség szisztematikus összehasonlításra a kultúrák között. 

 

Grid-Group modell [3, 4, 6, 7] 

 



Mary Douglas brit antropológus alkotta meg ezt a modellt, melyben 

strukturális kapcsolatot tételez fel a világról alkotott képünk és a társadalmi élet 

között, a kapcsolat középpontjában a társadalmi struktúra individuális tapasztalása 

áll. Basil Bernstein modellje adta az inspirációt számára, melyben szintén 

szimbolikus formákat kapcsolódnak össze a társadalmi szabályozás fajtáival.[3] 

A társadalmi struktúra két dimenzióját alkotta meg: grid és group. A group a 

társadalmi egységben való elkötelezettséget, a csoportelkötelezettséget, a csoportba 

való beágyazottság mértékét jelöli, ami korlátozza az egyén cselekedeteit és 

gondolkodását. A grid dimenzió azt mutatja, hogy a szerepek megkülönböztetése 

milyen magatartást kényszerít ki a csoporton belül és kívül; más szavakkal, „az 

individuum-központú, nem egy csoporttagságra, hanem az egyén szerepeire, 

pozíciójára hivatkozó szabályozottság mértékét jelzi”. Így a két dimenzió mentén 

négy különböző kategóriát alkotott meg, melyek szélsőértékként szolgáltak. A korai 

grid/group modell statikusnak bizonyult, ugyanis az emberi vélekedések 

összességével foglalkozott, mely kezelhetetlenné teszi a modellt, annak 

szerteágazásai miatt. Így az egy adott kategóriába besorolt egyén változásainak 

nyomon követése nehézkessé válik. Nagyobb jelentőséggel bír a modell akkor, ha 

szűkítjük a „vélekedések” körét. 

Felismerte ezt később Douglas is, és csak azokra a vélekedésekre koncentrált, 

amelyeket a cselekvők akkor mozgósítanak, amikor cselekedeteikről beszámolnak 

és igazolják azokat.[7] Ezzel elérte, hogy a társas – beleértve az üzletit is – 

érintkezések során az egyének maguk definiálják saját pozíciójukat. (Ez a gondolat 

a kulturstandard módszernél is megmutatkozik majd.) Ezzel dinamizálja modelljét, 

hiszen a különböző kategóriába való besorolás nem örökérvényű, lehetőség van az 

átjárhatóságra; az érintkezések befolyásolják, nem pedig készen kapják a helyzettől, 

a struktúrától vagy a kultúrától.[3] Azonban ez az „öndefiniálás” nem korlátok 

nélküli tevékenység, hiszen az egyén világról alkotott képe határok közé szorítja. 

A modell négy kategóriát állapít meg, vizsgáljuk meg ezek miben létét (1. 

ábra) 
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1. ábra A grid-group modell 

Saját szerkesztés Douglas (1970), Dupcsik (1993) és Patel (2007) alapján 



Az „A” kategória az individualizmus (alacsony grid – alacsony group). Itt 

rendelkezik a legnagyobb szabadsággal az egyén. A társadalmi mobilitás és az 

egyén tere jellemzi a kultúrát. A származás és a múlt irreleváns, mindenki magáért 

felel. Kevés korlátozást állít fel másokkal szemben, a szabályok személytelenek és 

formálisak. Saját szabályai szerint éli mindennapjait. A szabadverseny az igazi 

élettere. 

A „B” kategória az elszigetelt egyén (magas grid – alacsony group). 

Fatalistának is szokás nevezni ezt a kategóriát. Az egyén nem önszántából lesz tagja 

a csoportnak, hanem a szankció elkerülése miatt csatlakoznak, ezért alacsony a 

csoportba ágyazottság erőssége. Az egyéni autonómia, a konkurenciaharc jellemzi 

ezt a kategóriát. 

A „C” kategória a hierarchia (magas grid – magas group). Mindenki tudja hol 

a helye, de ezek a helyek változhatnak idővel. A biztonság az elsődleges érték, amit 

a társadalmi mobilitás és a verseny lehetőségének feladásával ér el. Fontos a csoport 

külső határainak egyértelmű definiálása, megerősítése az azon kívül esőkkel 

szemben. Itt magas a belső differenciáltság szintje, a szerepek jól elhatároltak és 

meghatározottak. 

A „D” kategória a szekta (alacsony grid – magas group). A belső 

csoportkorlátok a meghatározóak. Másokkal való interperszonális kapcsolatban 

kétértelműség jellemzi, ez a belső tagoltság kis mértékével magyarázható, az 

egyének jogai nincsenek explicit módon megfogalmazva. A belső konfliktusok 

kezelésének eszköze a kiközösítés, aminek az a következménye, hogy a 

konfliktusok általában rejtve maradnak, nem oldják meg azokat. Douglas az alábbi 

jellemzőket rendelte ehhez a kategóriához: kis csoportok szerteágazó 

kapcsolatokkal; részvétel a döntéshozatalban; közös hitek és értékek; a kölcsönös 

interakciók, cserék hálózatán keresztül maradnak együtt, ez az összetartó erő. 

Később a modellt a fatalista felfogás kapcsán Thompson és Ellis (1997) 

kiegészítették egy ötödik típussal, a remetével. Ennek a kategóriának az a 

jellemzője, hogy mivel nem akar kényszerből csatlakozni adott csoporthoz, ezért 

önként kivonul, „önkéntes száműzetésbe” vonul. 

A Douglas-féle modell bemutatását azért tartom fontosnak, mert a dinamikus 

kultúra-összehasonlító módszerek ebből eredeztethetőek. A grid-group tipológiának 

fel szokták róni, hogy nem tudni hogyan és miért alkalmazza az egyén adott 

szituációban az egyes viselkedési stratégiáit. És arra sem ad magyarázatot, hogy 

vajon ugyanaz az egyén képes-e másféle racionalitás mentén dönteni különböző 

időkben. Mindezek ellenére azonban egy olyan megközelítést képvisel és ismertet 

meg, mely a dinamikus modellek legtöbbjében megjelenik, így a kulturstandard 

módszerben is. 

 

Kulturstandard módszer 

 

Mind az univerzalista, mind a dinamikus modellekkel szemben számos kritika 

sorakoztatható fel. Az egyik legfontosabb mindkettő tekintetében, hogy a kultúra 

állandóságának, ugyanakkor változékonyságának kezelését nem tudják teljes körűen 

leírni, kezelni. Az előre megállapított kategóriákba való besorolás önmagában nem 

elég, hiszen 4, 6, 9, 10, 11 dimenzióval nem tudjuk lefedni az adott társadalmi, 



üzleti interakciókban tanúsított magatartások teljes spektrumát. Ha viszont, 

szűkítjük ezt a spektrumot gyakran a fogalmi különbözőségek miatt adódnak 

problémák. Ezen módszerek mellett nagyon jól használható a kulturstandard 

módszer, melynek segítségével árnyalni lehet a különböző modellek 

megállapításait. A módszer sajátosságaiból adódóan a modell eredményei a vállalati 

életben valóban szolgálhatnak a kutatási feltételeknek megfelelő szituációban a 

partner viselkedésmintáinak megértését, sőt akár előrejelzését is. Ezt akár a 

tárgyalási technikáink finomítására is felhasználhatjuk, hiszen ha nagy 

valószínűséggel tudjuk, hogy adott kérdésre milyen választ fog adni a 

tárgyalópartner vagy adott szituáció milyen reakciót vált ki belőle, akkor 

tudatosabban tudjuk strukturálni a tárgyalás menetét és helyzeti előnyre tehetünk 

szert. Ebben a pontban e módszerrel ismerkedünk meg. 

Alexander Thomas nevével fémjelzik a kulturstandard kutatási módszert, ami 

azonban nem nevezhető teljesen új módszernek, csupán perspektívaváltásról 

beszélhetünk. Lényege, hogy a bilaterális együttműködéseket, érintkezéseket úgy 

elemzi, hogy egy bizonyos kultúrát egy másik kultúra képviselőinek szemszögéből 

vizsgálja. Ez a gondolkodás azt tükrözi, hogy egy az egyén számára idegen kultúra 

értelmezése mindig saját kultúrájához hasonlítva, annak szemüvegén keresztül 

történik. Ebből a szempontból tehát Summer terminológiáját használva, 

etnocentrizmusról beszélhetünk. 

A kulturstandard-módszer a kvalitatív módszerek közé tartozik, és jellemző 

kutatási eszköze a narratív interjúk segítségével történő adatgyűjtés. A kvantitatív 

jellegű, standardizált interjúval szemben a kvalitatív interjú kötetlenebb, 

strukturálatlanabb, előzetes kérdések helyett a hangsúly a válaszolón, a közös 

jelentésalkotási folyamaton van. Éppen ezért nagy a kérdező felelőssége, hogy ne 

torzítsa a válaszadást (A modell a kultúrától és a kutatótól is jelentősen függ). Más 

szavakkal, a kulturstandard módszer nagyon nagy teret hagy a kutató 

szubjektivitásának és intuíciójának, ezért fennáll a veszélye a valóság eltorzításának 

[9]. A legtöbb kritikát emiatt a sajátossága miatt kapja a modell. 

Ez az elemzési módszer mindig két kultúrát hasonlít össze egymással, de 

gyakran a kutatótól függ, hogy pozitivista vagy interpretatív értelmezésben 

használja a módszert. Az előbbi esetében a kutatás tárgya az idegen kultúra, azt 

azonban nem képviselőinek közvetlen vizsgálata révén elemzi, hanem arra egy 

másik kultúrájú egyén szemszögéből tekint. Az utóbbi értelmezésben viszont a 

kulturális önértelmezések viszonylagosságát hangsúlyozza, és ezeket az 

önértelmezéseket teszi kutatása tárgyává. 

Fontos még megkülönböztetni a kulturstandard-kutatást aszerint, hogy étikus 

vagy émikus szemléletet tükröző kutatási módszerről beszélünk-e. Egy kultúra 

kívülről történő ábrázolása (émikus nézőpont: belülről kialakított szemlélet) esetén 

étikus nézőpontról beszélhetünk. Az adatok elemzése nem feltétlenül úgy történik, 

ahogy az adott kultúrában élők gondolkodnak (nem az adott vállalat dolgozóinak 

szemléletével való azonosulás a cél itt, mint az émikus megközelítésben). Pike 

szerint: etisch; elemző perspektíva (megfigyelő álláspont). Az étikus jellegű 

kultúrakutatások az univerzális viselkedésminták kultúrspecifikus változatainak 

feltárására összpontosítanak. Az ilyen szemléletben végzett kutatásokat gyakran 



hívják hagyományos kutatásoknak, ide tartozhat a Hofstede-modell vagy a GLOBE-

kutatás.[11] 

A tartalmi, lényegi, magából a vizsgált kultúrából fakadó, a kutatott társadalmi 

vagy kulturális közösség saját nézőpontját tükröző kutatásokat hívjuk émikus 

kutatásoknak. A kutató feladata, hogy saját kultúráját (amely szintén émikus a saját 

kulturális közösségében, de étikus, kívülálló a megismerendő közösség belső 

tartalmaihoz képest) időlegesen „félre tudja tenni” azért, hogy megismerhesse a 

kutatott vállalat saját kultúrafogalmát, önképét vagy képzeteit. Úgy is 

megfogalmazható az étikus és émikus szemléletű kutatás közti különbség, hogy míg 

az előbbi a kutatás megkezdése előtt rendelkezik azokkal a kérdésekkel, melyekre 

választ keres, addig az émikus esetében nincs ennyire konkrétan vett szempont, 

hanem az interakciók során alakulnak ki azok a témák, amelyekre választ keresünk. 

(A két kifejezés egyaránt a nyelvészetből származik, megkülönböztetésük 

gyakorlatilag a fonemikus és fonetikus szakszavakkal könnyíthető). Az angol 

nyelvhasználatból következően a fogalompár emikusként/etikusként is használatos, 

de megtévesztő lehet az etikával azonos szóalak, ez utóbbihoz azonban nincs köze. 

A módszer az interkulturális különbségeket az ún. kritikus események 

segítségével tárja fel. Kritikus interakciók alatt érti, a legalább két különböző 
kulturális háttérrel rendelkező egyén között létrejövő, olyan interakciós helyzetet, 

amelyben az egyik fél szokatlannak, nehezen értelmezhetőnek, meglepőnek ítéli 

meg a másik, idegen kultúrából származó egyén viselkedését. Ezek mellett 

elkülöníthetünk kritikus információkat is, melyekhez konkrét élményt, időpontot 

nem tud társítani a megkérdezett, de látásmódját jelentősen befolyásolja. 

A fentebb említettek alapján tehát a kulturstandard-módszer kvalitatív-

interpretatív értelmezésben az alábbi jellemzőkkel bír [8]: 

 Viszonylagos fogalmak 

 Interkulturális viszonylatokban változó fogalmak 

 Dinamikus kutatási módszer, mely az interakciók során azok részt 

vevői közösen alakítják ki a kulturstandardokat 

 Émikus szemléletben történik a kutatás 

A módszer lépéseit az alábbi táblázat mutatja: 

 
2. táblázat A kulturstandard módszer lépései 

1. Mintagyűjtés 

2. Narratív interjúk 

3. A kritikus interakciós szituációk transzkripciója, tartalomelemzése 

4. Előzetes kulturstandardok megfogalmazása 

5. Monokulturális és idegen kultúrájú, külső értelmezések gyűjtése 

6. Vonatkozó irodalom és egyéb vonatkozó kutatási eredmény áttekintése 

7. Az előzetes kulturstandardok egybevetése a külső értelmezésekkel és a vonatkozó irodalommal 

8. Végleges kulturstandardok megfogalmazása 

Forrás: Topcu (2005.) 

 

A táblázatban látható lépésekből is látszik, hogy a módszer alkalmazása 

viszonylag időigényes, és a begyűjtött adatok elemzése is nehezebb, mint egy 

kvantitatív módszer esetén. Az 5. és 6. pontok jelentőségére hívnám még fel a 

figyelmet, mert ezekkel valamelyest csökkenteni lehet a kutató szubjektivitásának 

esetleges torzító hatását, és pontosítani lehet az elemzést. 



A kulturstandard módszer nagy előnye az eddigi modellekkel szemben – 

kritikái ellenére is –, hogy az erős retrospektív jelleg, és a narratív interjúztatás 

sajátosságai, a közös jelentésalkotási folyamat miatt valóban olyan összemérési 

kategóriák alakulnak ki, melyek relevánsak adott bikulturális relációban. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy ugyanazon kultúrák fordított relációban való 

vizsgálatára ugyanazok a kulturstandardok nem használhatóak, hiszen más tényező 

lehet fontos az egyik, illetve a másik kultúra nézőpontjából. Erre az ún. 

tükörkutatást szokták alkalmazni, amikor az addigi relációkat felcserélve végzik el a 

kutatást. 

 

Összegzés 

 

A kultúrák közti különbségek mind jobb megismerése egyre fontosabb 

szerepet játszik a vállalatok, különösen a multinacionális vállalatok életében. Éppen 

ezért e cikkben a vállalati kultúra és még inkább a nemzeti kultúrák 

összehasonlítására kialakított modelleket mutattam be, melyeknek szélesebb körben 

elterjedt típusai kvantitatív kutatási módszereket alkalmaznak, pedig egy igazán 

„puha” tényezőt akarnak vizsgálni. 

Így fontosnak gondolom, hogy az inkább kvalitatív kutatási módszereket 

alkalmazó modelleket is megismerjük, és az általuk képviselt szemléletváltás is 

érthetőbb legyen. Ezen modellek többsége a különböző szituációkban 

megnyilvánuló magatartásokat, viselkedésmintákat elemzik, még pedig a 

megkérdezettek „aktív bevonásával”. Ennek köszönhetően valóban releváns 

információk nyerhetők. Természetesen azonban, nagyfokú körültekintést igényel e 

módszerek alkalmazása, mert könnyen szülhetnek fals eredményt is. A megfelelő 

gondossággal elvégzett kutatás eredményei viszont, akár más vonatkozó kutatási 

eredményekkel is még értékesebb információk nyerhetők. Ezáltal a vállalatok életét 

alakító összetett kultúrát jobban fel tudjuk térképezni, és kettéválaszthatjuk a 

vállalati kultúrából vagy szakmakultúrából, illetve a nemzeti kultúrából 

eredeztethető magatartásformákat. Egyik megismerése sem egyszerű feladat, de ha 

a különböző tranzakciók, cselekvések során megmutatkozó minták eredetét 

megismerjük, könnyebben tudunk következtetéseket levonni, vagy akár az adott 

szituációkban dominánsabban megmutatkozó magatartás kulturális gyökereinek 

ismeretében a későbbiekben is tudunk „jóslatot” adni a partner viselkedésére. 

E cikk keretében látható, hogy a különböző vállalati kultúrát és nemzeti 

kultúrát bemutató modellek nem teljes körűek ugyan, de egymást kiegészítve, más 

nézőpontból megvilágítva az egyes helyzeteket, érdekes információk nyerhetőek. 

Lényegében a kultúra megismerése olyan mintha egy öszvért szeretnénk 

megismerni. Itt is arra vagyunk kíváncsiak, hogy hol végződik a ló és hol kezdődik 

a szamár? Azaz hol ér véget adott szituációban a vállalati kultúra hatása és hol 

kezdődik a nemzeti kultúra befolyása? Illetve ezek váltakozása milyen bizonyos 

szituációk esetén fordul elő. 
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