ERAKUNDEEN
SOZIOLOGIA
Galder Guenaga Garai
Miguel González Simón

ISBN: 978-84-9860-890-8

EUSKARA ETA ELEANIZTASUNEKO
ERREKTOREORDETZAREN SARE ARGITALPENA
Lan honek UPV/EHUko Euskara eta Eleaniztasuneko Errektoreordetzaren dirulaguntza jaso du

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA

Aurkibidea
LEHEN ATALA. ERAKUNDEA ETA PARTE-HARTZEA
1. gaia. Erakundeen soziologiarako sarrera
2. gaia. Enpresaren antolakunde formala
3. gaia. Alienazioa lanean
4. gaia. Antolakunde formala eta nortasuna
5. gaia. Parte-hartzea
BIGARREN ATALA. ERAKUNDE BARRUKO ROLAK
6. gaia. Zuzendari-rola
7. gaia. Langile-rola
8. gaia. Teknikari-rola
9. gaia. Enpresaburu-rola
HIRUGARREN ATALA. LIDERGOA ERAKUNDEETAN
10. gaia. Lidergoa eta boterea
11. gaia. Liderraren taktikak lankideak limurtzeko
12. gaia. Lidergorako potentzialaren oinarriak eta jatorria
13. gaia. Lidergoaren dimentsio funtsezkoak
14. gaia. Lidergoa, ingurune aldakorraren aurrean
15. gaia. Lidergoa eta kapital intelektuala
16. gaia. Lidergoa eta kapital emozionala
Lan honek UPV/EHUko Euskara eta Eleaniztasuneko Errektoreordetzaren dirulaguntza jaso du

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
1. gaia. ERAKUNDEEN SOZIOLOGIARAKO
SARRERA

3

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
1. gaia. ERAKUNDEEN SOZIOLOGIARAKO SARRERA
Aurkibidea
 Sistemaren kontzeptua: enpresa, sistema gisa.
 Enpresari buruzko ikuspuntu ezberdinak: juridikoa,
ekonomikoa, kontablea, historikoa, psikologikoa,
soziologikoa, eta abar.
 Enpresa «antolakunde» gisa eta «instituzio» gisa.
 Enpresaren Soziologiaren jatorria eta aitzindariak: Marx,
Veblen, Weber.
 Enpresaren Soziologiaren jaiotza zehatza: Giza
Harremanen mugimendua.
 Ariketak.
 Eztabaidagaia.
 Bibliografia.
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Sistemaren kontzeptua: enpresa, sistema gisa
Sistema. Gure azterketaren gaia edo objektua bere osotasunean hartuko dugu
aintzat; osotasun hori elkarrekin erlazionatuta dauden ―elkarren
mendekotasuna edo interdependentzia duten― hainbat zatik edo osagaik
gorpuzten dute eta osagai horietako bakoitzak funtzio berezi bat izango du
sistema osoaren baitan.
Enpresa, sistema gisa. Goian aipatutako «sistema»ren ikusmoldeaz ulertu
eta aztertuko dugu enpresa. Hots, modu sinplean, esan genezake enpresak
sistema bat osatzen duela eta bertan argiro bereiz daitezkeela:
a) baliabideak edo inputak,
inputak batetik;
b) prozesua edo eraldaketa fenomenoa,
fenomenoa bestetik;
d) eta emaitza, produktua edo outputa,
outputa azkenik.
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Sistemaren kontzeptua: enpresa, sistema gisa
Enpresa (gure sistema) ingurune (makrosistema) baten barruan kokatzen da;
ingurune horrek baliabideak edo inputak (lurra, lana, kapitala, lehengaiak,
etab.) eskaintzen dizkio, enpresak, eraldaketa-prozesuan, erabil ditzan
produktuak edo outputak (ondasunak eta zerbitzuak, publizitatea, kutsadura,
etab.) sortzeko. Produktu edo output horiek osatzen dute enpresak (sistemak)
inguruneari (makrosistemari) egiten dion ekarpena edo eskaintza (eta, era
berean, sistemaren justifikazioa).
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Enpresari buruzko ikuspuntuak
 Ikuspuntu juridikotik begiratuta, enpresa kontratu multzo gisa uler
genezake.
 Ikuspegi ekonomikotik begiratuta, helburu ekonomikoak bilatzen dituenez
gero, helburu ekonomikoen bila diharduten pertsonen multzotzat har
genezake enpresa.
 Ikuspegi soziologikotik begiratuta, pertsonek osatutako multzo edo talde
gisa dakusagu enpresa; izan ere, gauza ezaguna da denbora jakin batean
elkarrekin bizi diren ―lan egiten duten― pertsonen artean taldeko
fenomenoak sortzen direla, hots, fenomeno soziologikoak pizten eta garatzen
direla.
Ildo horretan, erakundeen soziologiak helburu konkretuak lortzeko apropos
osatzen diren giza taldeetan ipintzen du arreta. Enpresaren soziologiak
ikertzen duena, berriz, erakunde mota zehatz bat da: helburu ekonomiko bat
duen erakundea,
erakundea alegia.
7

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
1. gaia. ERAKUNDEEN SOZIOLOGIARAKO SARRERA
Enpresa «antolakunde» gisa eta «instituzio»
gisa
Gaur egun, enpresei dagokienez, bi dimentsio edo ikuspuntu osagarri
bereizten dira: a) batak antolakunde gisa dakusa enpresa; eta b) besteak
instituziotzat hartzen du enpresa.
a) Enpresa «antolakunde» gisa:
-

Elkartuta dauden pertsonen talde bat da.
Helburu zehatz batzuk lortu nahi dituzte.
Horretarako, elkarren artean harremanetan jartzen dira.
Harreman horiek, normalean, luze diraute denboran.
Posible da, erakundea edo enpresa arazotan jarri gabe, edozein unetan
edozein gizabanako beste batek ordezkatzea.

Ikuspuntu horrek ez du esan nahi enpresa batek bere inguruarekin
erlazionatu behar duenik. Aitzitik, horixe da instituzioaren ezaugarrietako bat,
jarraian ikusiko dugunez: gizartearekin duen harremana.
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Enpresa «antolakunde» gisa eta «instituzio»
gisa
b) Enpresa «instituzio» gisa. Enpresa, «antolakunde» bat ez ezik, instituzio
bat ere bada, argiro betetzen baititu instituzio guztiek izan behar dituzten
honako bereizgarri hauek:
-

Gizartearen premia edo beharrizan garrantzitsuak asetzen ditu
(funtzionalitate soziala).
soziala
- Gizarteak araututako edota onartutako jarrera eta jokamoldeen bidez
gauzatzen du bere eginkizuna (legitimitate soziala).
soziala
Esandakoaren arabera, antolakunde gehienak (enpresak, alderdi politikoak,
ikastolak, osakidetza, ertzaintza…) instituzio sozialak lirateke, baina instituzio
den-denek ez dituzte antolakundearen ezaugarriak betetzen (familia edo lagun
taldea, adibidez).
Bestalde, antolakunde batzuk ezin dira instituziotzat hartu, beren helburua ez
baita gizarteak duen behar bat asetzea, edota ez baitute murgilduta dauden
gizartearen onespenik (esaterako, antolatutako krimena, edo droga trafikoan
dabilen «kartel» bat, edo Al Qaeda, eta abar).
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Enpresa «antolakunde» gisa eta «instituzio»
gisa

Argi dago enpresa dela gure gizarteko instituzio funtsezkoenetakoa,
funtsezkoenetakoa hari
baitagokio aberastasuna sortzea eta beharrezkoak diren ondasun eta
zerbitzuak ekoiztea eta banatzea.
banatzea
Eztabaidarako gaia:

Enpresak erantzukizun handia du
gizartearen aurrean, eta erantzukizun
hori ez da funtzio ekonomiko bat
betetzekoa bakarrik, urrunago doana
baizik:
enpresaren
gizarte-erantzukizuna da planteatzen
dena.
(Aguirre, Castillo eta Tous, 2004: 50)
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Enpresa «antolakunde» gisa eta «instituzio»
gisa
Enpresaren gizarte-erantzukizuna
Nekez uka daiteke enpresak ―publikoa nahiz pribatua izan―
gizartearekin duen erantzukizuna. Ezaguna da Milton Friedman-en
nobelaren «a corporation’s social responsability is to make
a profit» («enpresaren gizarte-erantzukizuna irabaziak egitea
da»)
esaldiak
errealitatean
nora
eraman
gaitzakeen:
ingurumenari
konponezinezko
kalteak
egitera,
kontsumo-produktuen
inguruko
istiluetara
edo
lehiakortasun preziatuaren bila lan-baldintzak geroz eta
gehiago murriztera.

Edozein enpresa, pribatua edo publikoa izanik ere,
esfera publikoaren partaidea da, helburu eta ondorio
publikoak baititu; hortaz, publikoak legitimatu behar
du enpresaren jarduera. Finean, azpimarratu nahi 11
da
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Enpresa «antolakunde» gisa eta «instituzio»
gisa
Enpresaren gizarte-erantzukizuna
Ikus dezagun bideo bat:
http://www.youtube.com/watch?v=lSO04fMwgII&feature=fvwrel

12

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
1. gaia. ERAKUNDEEN SOZIOLOGIARAKO SARRERA
Harreman sozialak enpresan
 Giza harremanak: pertsonek elkarrekin lan egitean maila sozial eta
psikologikoan sortzen diren harremanak dira.


Industria-harremanak:
enpresa
batek
sindikatuekin,
hornitzaileekin eta abarrekin dituen harremanak dira.

 Harreman publikoak: kanpoan enpresaren irudia hobetzeko asmoz
ezartzen diren harremanak dira.
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Enpresaren Soziologiaren jatorria eta
aitzindariak:
Marx, Veblen, Weber
Enpresarekiko interes soziologikoa XIX. mendean Europako gizarteak bizi izan
zuen industrializazio-prozesuarekin batera piztu zen. Industria Iraultzak,
negozio-enpresa modernoaren sorrera ez ezik, gizartearen baitako aldaketa
ugari ere ekarri zituen, eta horrek enpresarantz erakarri zuen soziologoen
arreta.
Ildo horretan, FRIEDRICH ENGELS (1820-1895)
alemaniar
pentsalari
sozialistak,
bere
Langileria-klasearen egoera Ingalaterran liburuan, XIX.
mende
erdialdean
Ingalaterrako
lantegietan
pairatzen zituzten lan-baldintza kaskarrak deskribatu
zituen.
Friedrich Engels
(1820-1895)
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Enpresaren Soziologiaren jatorria eta
aitzindariak:
Marx, Veblen, Weber

Testuinguru hartan, MARX,
MARX VEBLEN eta WEBER soziologoek arreta berezia
eskaini zioten enpresari, eta Enpresaren Soziologiaren aitzindari bihurtu ziren.
Karl Marxen aburuz, gizarte kapitalistako instituzio
garrantzitsuenetarikoa da enpresa:
1. Marxek enpresaren barnean eta kanpoan (hots,
gizartean) existitzen diren harreman sozialen arteko
elkarreraginak ikusarazi zituen.
Karl Marx
(1818-1883)

2. Alienazioaren kontzeptua landu zuen, ageri-agerian
utziz erakundearen eta giza nortasunaren arteko ezkutuko
gatazka.
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1. gaia. ERAKUNDEEN SOZIOLOGIARAKO SARRERA
Enpresaren Soziologiaren jatorria eta
aitzindariak:
Marx, Veblen, Weber

Testuinguru hartan, MARX,
MARX VEBLEN eta WEBER soziologoek arreta berezia
eskaini zioten enpresari, eta Enpresaren Soziologiaren aitzindari bihurtu ziren.

Finantzariek eta espekulatzaileek industriaren gain zuten
kontrola industriaren garapenerako oztopo zela salatu
zuen.

(1857-1929)

Enpresaren zuzendariek «eskuak lotzen zizkieten» garapen
teknologikoari bultzada handia eman ziezaioketen
teknikariei, eta alferrik galtzen zituzten baliabide eta
ezagutza ugari.
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1. gaia. ERAKUNDEEN SOZIOLOGIARAKO SARRERA
Enpresaren Soziologiaren jatorria eta
aitzindariak:
Marx, Veblen, Weber

Testuinguru hartan, MARX,
MARX VEBLEN eta WEBER soziologoek arreta berezia
eskaini zioten enpresari, eta Enpresaren Soziologiaren aitzindari bihurtu ziren.

1. Kapitalismoaren garapenean etika protestanteak
(zehatzago esanda, kalbindar etikak) izan zuen
eragina aztertu zuen Weberrek. Aipagarri da, ildo
horretan, bere Etika protestantea eta kapitalismoaren
espiritua tesiak izan zuen oihartzuna.
2. Burokraziaren kontzeptua landu zuen.
Max Weber
(1864-1920)
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Enpresaren Soziologiaren jaiotza zehatza:
Giza Harremanen mugimendua
Enpresaren Soziologiaren jaiotza zehatza Giza Harremanen
mugimenduaren inguruan kokatzen da, Amerikako
Estatu Batuetan, 1930eko hamarkadan.
hamarkadan

Elton Mayo
(1880-1949)

Mugimendu horren sortzailea dugu Elton Mayo (1880-1949)
Harvard Unibertsitateko psikologoa. Enpresa barnean modu
informal edo berezko (espontaneo) batez sortzen eta
garatzen diren harreman sozialen garrantzia azpimarratu
zuen, eta harreman horiek langileen errendimenduan duten
eragin positibo nahiz negatiboa bistaratu zuen.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
1) Enpresaren Soziologiaren azterketa-eremua ez dago zehazki mugatua.



EGIA DA, soziologiak, oro har, garapen teoriko ahul bat baino ez duelako izan,
batetik; eta, bestetik, ezinezkoa delako edozein diziplina zientifiko formalki
finkatutako esparru jakin batean hesitzea: edozein definizio formalen mugak
gainditzen ditu errealitate sozialak.

2) Enpresaren Soziologia ez da arduratzen jarduera ekonomikorik ez duten
antolakuntzen azterketaz.



EZ DA GUZTIZ EGIA; formalki Enpresaren Soziologiak helburu ekonomikodun
erakundeak aztertzen dituen arren, helburu ekonomikorik gabeko erakundeak ere
kontuan hartzen ditu, batez ere konparaketak egin ahal izateko.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
3) Enpresekiko interes soziologikoa Europan piztu zen, ustekabean, XIX.
mendean.



GEZURRA DA, soziologiaren funtsezko oinarri bat baita fenomeno sozial bat bera
ere ez dela zori hutsaren fruitu, lege sozialen ondorio baizik. Industria Iraultzak
eragin zituen aldaketa sozial sakonen ondorioz, intelektualen interesa enpresako
prozesuetara eta horien giza ondorioetara bildu zen.

4) Marx, Veblen eta Weber dira Enpresaren Soziologiaren sortzaileak.



GEZURRA DA, bi zentzutan gainera. Hasteko, zientzia bat ez delako zientzialari
baten edo batzuen ekoizpen hutsa, mugimendu sozial zabalagoen uzta baizik.
Horrez gain, aipaturiko hiru egileetako batek ere ez zuen asmorik izan Enpresaren
Soziologia deritzon espezialitate hori sortzeko.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
5) Enpresaren Soziologiaren garapenari aldagai edo motibazio ez-zientifikoek
ere eragin diote.



EGIA DA, izan ere, pentsamendu zientifikoa ez baita gizartetik guztiz at garatzen;
zientziaz kanpoko hainbat elementuk eragiten baitiote, onerako edo txarrerako, bere
jaiotzan eta hazkuntzan. Horrela, 1940ko hamarkadan, AEBn, Enpresaren
Soziologia ahalegindu zen, bereziki, produktibitatea goratzeko tresna edo bitarteko
psikosozialak enpresa-zuzendaritzei eskaintzen. Bestalde, gaur egun, Enpresaren
Soziologia enpresaren egituren demokratizazioa bultzatzen ari da.
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Eztabaidagaia
Enpresaren Gizarte Erantzukizuna (EGE)
EGEren kontrako argudioak

EGEren aldeko argudioak

Iturria: Xertatu, Bizkaiko enpresen gizarte-erantzukizuna (www.xertatu.net).
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2. gaia. ENPRESAREN ANTOLAKUNDE
FORMALA
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2. gaia. ENPRESAREN ANTOLAKUNDE FORMALA
Aurkibidea
 Antolakunde formalaren kontzeptua, Etzioniren
arabera.
 Max Weberren burokrazia «ideala»: gaur egungo
pentsaera.
 Erakundearen egitura. Organigrama; estatusak eta boterearen
banaketa.

 Boterearen kontzeptua eta legitimazio motak, Weberren arabera.
 Erakunde bateko botere-egituraren azterketa modernoa.
 Entropiaren kontzeptua erakundeetan.
 Ariketak.
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Antolakunde formalaren kontzeptua,
Etzioniren arabera

Funtzionatzen duen erakunde eta enpresa orok nolabaiteko antolakunde bat
izan behar du, hau da, egitura bat izan behar du: enpresaren existentziari
berari eusteko eta helburu jakin batzuk eskuratzeko, formalki edo ofizialki
finkatutako egitura bat izango du.
AMITAI ETZIONI estatubatuar soziologoaren definizioak dioenez, antolakundea
zera da: helburu zehatz batzuk lortzeko asmoz, deliberatuki (nahita,
apropos) osatzen den batasun soziala (edo giza taldea).
taldea)
Honako hauek dira antolakunde bat ezaugarritzen duten elementuak:
1) Egitasmo edo plan bat jarraituz, lanaren banaketa edo zereginen (funtzioen)
espezializazioa.
espezializazioa
2) Funtzio ezberdinak eta helburuak lortzea koordinatu eta kontrolatuko dituzten
botereguneen sorrera.
sorrera
3) Antolakundeko zeregin anitzetan espezializatutako pertsonak hautatu eta
ordezkatzeko prozedura bat ezartzea.
26
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Adibidea
Giza gorputza ere, azken batean, «antolatuta»
antolatuta dago: espezializatutako eta
koordinatutako hainbat atalek osatzen duten batasuna da.

27

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
2. gaia. ENPRESAREN ANTOLAKUNDE FORMALA
Max Weberren burokrazia «ideala»
Burokraziaren jatorria. Erakunde handiek beren praktika administratiboak
ordenatzeko eta zehazteko zuten premiagatik jaio zen burokrazia. Izan ere,
historikoki, sistema formalik ezak sortzen zituen arazoei —Industria Iraultzaren
lehen garaietako praktika administratiboan nagusi ziren agintekeria,
nepotismoa, ankerkeria, arbitrariotasuna, eta abar— irtenbidea emateko modu
gisa sortu zen burokrazia.
Max Weber alemaniar soziologoa dugu burokraziaren
oinarrizko printzipioen ikertzaile nagusia. Haren iritziz,
honako hauek dira burokraziaren oinarrian dauden 10
printzipio idealak:
idealak

Max Weber
(1864-1920)

1) Inpertsonaltasuna eta inpartzialtasuna tratabidean edo
harremanetan (neutraltasun afektiboa).
afektiboa
2) Lanpostu-igoerak merituetan oinarritzen dira.
3) Alokairua dirutan ordaintzen da eta finkoa da.
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Max Weberren burokrazia «ideala»
4) Laneko tresna eta produkzio-bitartekoak (baliabideak) enpresarenak
dira. Langileak ez du tresnarik etxetik lanera ekarri beharrik eta bere
helburua ere ez da tresna horien jabe izatea. Lanpostua erakundeari
dagokio, enpresarena da, eta ez lanpostu horretan diharduen langilearena.
Ondorioz, langileak ez dauka lanpostu hori helburu pertsonalak
erdiesteko erabiltzerik.
erabiltzerik
5) Langileek atribuzio (edo eskuduntza) ofizial finkoak dituzte.
6) Guztia dago arau, lege edo xedapenez lotuta eta aurreikusita.
7) Hierarkia funtzional bat dago, nagusi/mendeko sistema estu baten bidez.
8) Nagusiek beren mendekoak ikuska eta mia ditzakete.
9) Den-dena agiri, dokumentu eta txosten idatzien bitartez finkatzen da.
10) Langileek ikasketa profesional sakon bat gauzatzen dute; hots, langileak
erakundean bete behar dituzten zeregin finkoetan espezializatzen dira.
29
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Max Weberren burokrazia «ideala»
Burokraziaren inguruko aurreiritziak
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2. gaia. ENPRESAREN ANTOLAKUNDE FORMALA
Max Weberren burokrazia «ideala»
Burokraziaren inguruko aurreiritziak
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2. gaia. ENPRESAREN ANTOLAKUNDE FORMALA
Max Weberren burokrazia «ideala»
Burokraziaren inguruko
aurreiritziak
Ikus dezagun bideo bat:
http://www.youtube.com/watch
?v=KBgjipxJ0ss
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Max Weberren burokrazia «ideala»
Aurreiritziak aurreiritzi eta esanak esan, Weberren ustez burokrazia hitzak
ez dauka kutsu negatiborik;
negatiborik ez du esan nahi funtzionamendu txarra,
paper-nahastea, trabak, eta abar, hitz horri buruz maiz mintzatzen garen
bezala.
Weber, jakina, jabetzen da, jabetu, erakunde handien desabantaila horiez,
baina, era berean, badaki erakunde horiek ez daukatela funtzionatzerik
printzipio horiek aplikatu barik.

Burokrazia, antolakunde edo egitura formal jakin bat
den heinean, ezinbestekoa da eginbehar konplexuak
modu eraginkorrean gauzatzeko. Izan ere, Weberren
aburuz, antolakunde burokratiko bat beste edozelako
antolakunde baino hobea da teknikoki.
teknikoki
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Max Weberren burokrazia «ideala»
Gauzak horrela, langileen espezializazioak erakundeko kideek
beharrezko
trebezia
izatea
du
helburu;
harremanetako
inpertsonaltasunak eta inpartzialtasunak bilatzen dutena da sentimendu
pertsonalek erakundearen helburuetarako bidea ez oztopatzea;
oztopatzea hierarkia
(edo aginte-kate argia) premiazkoa da esfortzuen koordinazio egokia
gerta dadin; meritu bidezko lanpostu-igoerek errendimendua goratzeko
balio dute; arau finko eta esplizituek babestu egiten dute langilea nahiz
bezeroa jokaera ustekabeko, bidegabe eta arbitrarioetatik; burokrazian
ez dauka lekurik anbiguotasunak, aldekoikeriak edo koipekeriak: denei
tratu bera ematen zaie, arau arrazional eta finkoak jarraikiz; eta abar.
Funtsean eta laburbilduz, printzipio burokratikoek erakundeak ganoraz
eta eraginkorki funtziona dezan beharrezko diren egitura-baldintzak
sorrarazten dituzte.
34
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Burokraziaren abantailak
 Helburuen lorpena arrazionalizatzen da.
 Lanpostuari dagozkion zereginak zehatzak direnez, argi eta garbi dago nork, zer,
nola eta noiz egin behar duen (eraginkortasuna).






Erabakiak azkar hartzen dira.
Uniformetasuna da nagusi arauak interpretatzeko (zer dioten definitzeko) orduan.
Prozedura estandarizatuak: kostu baxuagoak eta akats gutxiago.
Jendea hautatzeko irizpideak gaitasunetan eta hezkuntza-mailan oinarritzen
dira.

 Jendearen artean tirabira eta gatazka gutxiago: denek dakite bakoitzaren lana
zein den.

 Uniformetasuna da nagusi erabakietan.
 Antzinatasuna lehenesten da.
 Arauak eta jarraibideak ezagunak direnez, horrek konfiantza eragiten du eta
ekintzak zein ondorioak erraz aurreikustea ahalbidetzen du.

 Jendearentzako onurak: langileek «karrera» egin dezakete enpresan barrena.35
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Burokraziaren desabantailak

Arauekiko gehiegizko mendekotasuna edo morrontza.
Gehiegizko formalismoa eta «papeleoa».
Aldaketen aurrean erresistentziak eta zurruntasuna.
Harremanen despertsonalizazioa (gizatasunik eza).
Goiko karguak (hierarkak) hartzen ditu erabakiak, eta ez gehien
dakienak edo gaitasun handiena duenak.
Prozedurak errutinazko bihurtzen dira.
Bezeroei arreta egokia eskaintzeko zailtasunak.
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Burokraziari egiten zaizkion kritikak
Egitura burokratikoak eginbehar egonkor eta ohikoak administratzeko eratu
dira; horixe da burokraziaren eraginkortasunaren funtsa. Esan gabe doa
pertsonek gauzatzen dituzten zereginak ulergarriak, aurreikusteko errazak,
ohikoak eta errepikakorrak direnean, egitura burokratiko bat are
eraginkorragoa izango dela.
Burokraziari egiten zaizkion kritikak bi arrazoitan sustraitzen dira gehienbat:
1)Egitura burokratikoa ez da moldakorra, ez da malgua;
malgua zailtasun asko du
egoera eta premia aldakorretara egokitzeko. Burokraziak eta gehiegizko
formalizazioak aldaketaren kontrako inertzia sortzen dute. Prozedurak arazoak
baino garrantzi handiagoa daukanean, forma edukiaren aurretik jartzen denean,
burokrazia zurrundu egiten da, «mastodontikoa» eta mugigaitza bihurtzen da;
eraginkortasunik gabea, azken batean.
2)Burokraziak langileen gizatasuna itotzen du;
du ez dauka bezeroen premia
espezifikoenganako sentikortasunik; enplegatuen arteko elkarlan espontaneoa
zapuzten du; arauekiko gehiegizko morrontza dakar; prozedurak errutinazko
bihurtzen dira, eta abar.
37
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Burokraziari egiten zaizkion kritikak
Weberrek berak aitortzen duenez, burokraziaren
ondorioz gizarte modernoa «burdinazko kaiola»
bihurtzen zaie hura sortu duten pertsonei. Horregatik,
azkenean, honela mintzo da Weber: «Munduan ez da
makineriarik zehatzago dabilenik gizakien aparatu
hori baino, ez eta merkeagorik ere… Baina kalkulu
arrazionalak makineria burokratikoaren engranaje
izatera murrizten du langile bakoitza, eta,
langileak, bere burua horrela ikusita, ez du
galdetuko hauxe besterik: nola bihur daitekeen
bera engranaje handiago (…) Burokratizatzeko
grinak desesperaziora garamatza».
Hala, bada, Weberrek erakunde burokratikoez egiten duen analisiak ezkortasun
sakonera garamatza.
38
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Gaur egungo pentsaera burokraziari buruz
Erakunde handi orok egitura formal bat behar du, baina egitura formal hori itxura
edo molde askotarikoa izan daiteke, hau da, gehiago edo gutxiago
burokratizatutako erakundeak egon daitezke.

Oro har, esan daiteke gaur egungo joera erakundeen burokrazia-maila
murriztea dela.

Warren Bennis eta beste hainbat aditu «erakunde
postburokratiko»ez mintzatzen hasi dira.

39

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
2. gaia. ENPRESAREN ANTOLAKUNDE FORMALA
Erakundearen egitura. Organigrama
Erakundearen egituraren irudi grafikoari organigrama deritzo.
Bertan lanpostu ezberdinak eta
beren arteko loturak islatzen dira.
Normalean, marra bertikal eta
horizontalez lotutako laukitxoz
osatu ohi da. Laukitxo bakoitzak
lanpostu edo kargu jakin bat
adierazten du; marra bertikalek
nagusia
bere
mendekoarekin
lotzen dute. Lanpostuen kokapen
(mailaketa) horri «erakundearen
barruko estatus» izena ematen
zaio; eta estatus hori goratuz doa
organigramako gailurrera hurbildu
ahala.
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Organigrama: zenbait adibide
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Organigrama: gaur egungo joera
Gaur egun, mailaketa hierarkiko hori gutxitzeko joera dago (bitarteko
zuzendariak kenduta, adibidez), eta piramidea neurri batean zapalagoa,
lauagoa, horizontalagoa bihurtzen da. Hainbat enpresa berritzaileri
nabaritzen zaie joera hori. Horretarako arrazoiak (Heras, 2004: 184):
 Informazioaren teknologia berriek antolakunde zapalagoak eta
malguagoak izatea errazten dute.
 Bitarteko zuzendarien egitura arintzen du, eta horrek zuzendaritza
errazten du eta soldata kostuak gutxitzen.
 Barruko komunikazioa hobetzen du (batez ere komunikazio bertikala,
goitik beherakoa eta behetik gorakoa), kate-mailak murrizten baitira.
Ondorioz, erakundeak aldatzeko eta erreakzionatzeko duen ahalmena
handitzen da.
 Enpresako langileen inplikazioa eta ardura sendo daitezke, baldin eta
oinarrian dauden beharginen eta goi-karguen arteko aldeak gutxituta,
barne-komunikaziorako politika eraginkor bat badago.
 «Kontrol angelua» edo nagusi baten mende dauden langileen kopurua
46
handitu egiten du.
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Organigrama: gaur egungo joera
Koldo Saratxaga 1991n hasi eta 2005 arte Irizar enpresako arduraduna izan zen. Gerora,
K2K Emocionando, S.L. sortu zuenetik, aholkulari moduan dihardu zenbait
enpresa-proiektu publiko nahiz pribatutan, eta bai hizlari gisa ere zenbait hitzaldi eta
mintegitan, erakundeek behar dituzten aldaketei buruz dituen pentsamenduak eta
sentipenak azaltzen.

«Agintzean eta kontrolatzean oinarritutako sistema hierarkikoak
sailkatu egiten ditu organizazioko pertsonak: langileak eta
enplegatuak;
zuzendariak,
buruzagiak,
enkargatuak,
beharginak; zuzeneko eta zeharkako eskulana.
Horren arabera, laneko dinamika errepikakorra sortzen da,
zeinetan batzuek pentsatzen baitute gehienentzat. Lehenbiziko
oker larria. Pertsonen gaitasunek, adimenak eta balioek ez dute
zerikusi handirik, printzipioz, haien titulazioarekin, eta ezta
haiek organizazioaren egituran duten posizio funtzionalarekin
ere. Pertsonok balioak eta gaitasunak ditugu: mendeak dituen
sistemak, ordea, sailkatu egiten ditu eta erabakitzen du nork
pentsatuko eta aginduko duen eta nork kontrolatu eta
gauzatuko duen. Txarrena da kasu guztietan sistemak
errepikapenera, atazara, motibazio faltara, sormenik ezera…
47
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Boterearen kontzeptua eta legitimazio motak,
Weberren arabera

Boterearen definizioa:
definizioa beste pertsona batzuen portaeran edo jokaeran
eragiteko ahalmena (Max Weber).
Weberrek boterea legitimatzen duten hiru iturri bereizten ditu (boterearen
legitimazio motak edo, beste era batera azaltzeko, mendekoek botere jakin bat
legitimoki onartzeko dituzten arrazoiak):



Legala edo arrazionala. Ezarritako
ordenamendu eta araudien legalitatean
sinetsi eta boterea dutenen tituluei
onespena eman eta men egitean datza.
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Boterearen kontzeptua eta legitimazio motak,
Weberren arabera
 Tradiziozkoa. Indarrean dauden tradizioak
sakratuak direla sinetsi eta horien arabera
edo horiei esker boterea dutenen
legitimitatea onartzean datza.

 Karismatikoa. Pertsona bati, bere aparteko
ezaugarriak direla medio, begirunea izatea
eta haren esanera zintzo jartzean datza
(edozein profeta, heroi edota lider izan
daiteke horren adibide).

Gaur egun, erakundeetako boterearen legitimazio mota ohikoena
da Weberrek «legal» edo «arrazional» izendatzen duena.
49
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Erakunde bateko botere-egituraren azterketa
modernoa

Erakunde guztiek kontrolatzen dituzte, nola edo hala, beren kideak edo
partaideak. Erakundeek ofizialki egituratutako sistema bat behar dute sariak
edota isun/zigorrak banatzeko eta, horrela, ezarritako araudia eta emandako
aginduak betearazteko. Hots, beste hitz batzuk erabiliz, botere-egitura bat
behar dute.
dute Botere-egitura sei motatakoa izan daiteke, sailkapen-irizpidetzat
kideak kontrolatzeko erabiltzen diren moduak hartzen baditugu:
1) Botere koaktiboa edo koertzitiboa. Botere
mota hori indar fisikoaren erabileran oinarritzen
da, hots, zigorren ezarpenean oinarritzen da.
2) Botere erabilgarria (baliagarria).
(baliagarria) Koaktiboaz
zeharo bestela, botere mota hau sariak
ematean datza; sariok era askotakoak izan
daitezke: dirua, goraipamena, estatus hobea,
eta abar.
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Erakunde bateko botere-egituraren azterketa
modernoa
3) Lanpostu edo karguaren boterea. Pertsona
batek duen lanpostuari dagokion boterea da.
Ondorioz, mendekoak onartzen du bere
nagusiak eremu jakin batean berari aginduak
emateko duen eskubidea. Kasu horretan,
betetzen duen lanpostutik datorkio boterea
nagusiari, eta ez eduki ditzakeen dohain edo
bertute pertsonaletatik.
4) Buruzagitza-boterea (liderrarena). Botere mota
horri botere normatibo-sinbolikoa ere esaten zaio;
ez da lanpostuan edo karguan oinarritzen,
nagusiaren ezaugarri pertsonaletan —batik bat,
karisman— baizik. Pertsona botere mota horren
jabe egiten denean, lider dela diogu.
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Erakunde bateko botere-egituraren azterketa
modernoa
5) Adituaren boterea. Pertsona bati bere jakituria
edota trebezia profesionaletik datorkion boterea
da.
6) Autokontrol boterea. Nork bere burua kontrolatzeko
duen ahalmena dago botere mota horren funtsean;
norberaren konpromiso eta errealizazioarekin
lotuta dago. Pertsona batek, sozializazio-prozesu
eraginkor baten ondoren, erakundeko arau, balio eta
sinboloak barneratzen dituenean, berez-berez eta
oharkabean daukan jokabidean datza. Pertsona
horrek erakundearekin daukan «konpromisoa» oso
indartsua izatera irits liteke, eta haren baitan bila
dezake
bere
buruaren
errealizazioa
(autorrealizazioa).
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Erakunde bateko botere-egituraren azterketa
modernoa

Botere mota (edo kontrol mekanismo) bakoitzak jarrera berezi eta ezberdinak
eragiten ditu erakundeko kideengan; hau da, erabilitako botere motaren
araberakoa da kideen erantzun psikologikoa; alegia, nolako boterea, halako
jarrera.
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Erakunde bateko botere-egituraren azterketa
modernoa

Taulako diagonalak zera adierazten du: bat datozela erabiltzen den botere
mota jakin bat eta mendekoengan eragiten duen mentalitate/jarrera berezia.
berezia
Hortaz, esan genezake enpresaren eta bere kideen artean kontratu psikologiko
koherente eta eraginkorra dagoela, diagonal horretan dauden enpresetan; izan
ere, bat datoz kideak enpresari emateko prest daudena eta ordain gisa jasotzen
dutena (botere mota barne). Esate baterako, botere erabilgarria darabilen
erakunde bat ―industrian diharduen enpresa tradizional bat, adibidez― bertako
langileei gehiegi eskatzen arituko zaie, ziur aski, baldin eta espero badu langileok
egiten duten lana gogoko izatea eta lanarekin zinez identifikatzea.
Nolanahi ere, ez dago esaterik zein den erabili beharko litzatekeen botere
mota egokiena.
egokiena Izan ere, aldagai askoren mendekoa da botere mota baten edo
bestearen eraginkortasuna; honako hauen mendekoa, besteak beste: 1)
erakundearen tamaina,
tamaina 2) burutu beharreko zeregina,
zeregina 3) lortu nahi diren
helburuak,
helburuak 4) erakundea osatzen duten pertsonen nortasuna eta 5) erakundea
dagoen tokiko ingurunea.
ingurunea
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Erakunde bateko botere-egituraren azterketa
modernoa

Aipatzekoa da erakunde gehienek, aldi berean nahiz elkarren segidan,
aipaturiko sei botere moten konbinazioak erabili ohi dituztela, betiere bakar
bat(zue)i lehentasuna emanez.
Ohar gaitezen honetaz: enpresa batek sari eta zigorrak badarabiltza ―baina
gainerako beste botere motak erabat alde batera utzita―, seguruena lortuko du,
lortu, mendekoek agindutako zeregina bete dezaten; ez, ordea, agindutako hori
onar, onets dezaten.
dezaten Hots, langileek agindua beteko dute, bete egin beharra
daukatelako, eta ez bete egin nahi dutelako. Esandako horrekin ez dugu sari eta
zigorren baliagarritasuna gutxietsi edo gaitzetsi nahi, baizik eta tresna horien
betekizuna hobeto zehaztu. Izan ere, tresnok oso erabilgarriak dira langileek
zaingarri, neurgarri eta kontrolagarri diren zereginak bete ditzaten lortzeko;
haatik, langileen konpromisoa eta onespena lortzeko ez dira hain egokiak;
askoz eraginkorragoak dira jakituria-trebezia, lanpostu-kargua edota
liderraren itzala.
itzala
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Entropiaren kontzeptua erakundeetan
Denbora igaro ahala, edozein erakunde mota hondatuz, alferrik galduz doa.
Edo beste era batera esateko: edozein sistema bizidunek bere baitan
garatzen du bere deuseztapenaren hazia.
Izan ere, fisikan eta biologian bezala, edozein
enpresatan topatuko dugu «desantolaketaren
gaixotasuna», agerian nahiz ezkutuan. Eta, jakina,
gauzak hala izanik, desantolaketa horren aurka
borrokatzea izango da enpresaren ardura eta
zeregin
garrantzitsuenetako
bat.
Ondorioz,
enpresaren zuzendaritzak ordena jakin bat izan
beharko du bere funtzionamenduan, eta bereziki
egoki
zaindu
beharko
ditu
agindueta
komunikazio-bideak.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
1) Antolakunde formalaren eta burokraziaren kontzeptuak baliokideak dira.



2)

GEZURRA DA. Zenbait egilek bi kontzeptuok parean jartzen badituzte ere, ez da
zuzena hala egitea. Izan ere, antolakunde formala helburu zehatz batzuk lortzeko
egitura bat finkatzean datza. Burokraziak, aldiz, beste esangura bat du, zehatzagoa,
hainbat bereizgarri bere baitan biltzen dituena: espezializazioa, hierarkia,
inpertsonaltasuna, eta abar. Lehenengo kontzeptua ─begien bistan dago─
bigarrena baino zabalagoa da, eta bere baitan hainbat egitura mota onartzen ditu;
eta egin kontu egitura horietako bat baino ez dela eredu burokratikoa.

Enpresa bateko botere-egitura erabilgarriak (baliagarriak)
instrumental eta kalkulatzaileak eragingo ditu kideengan.



jarrera

EGIA DA, eta hori ez da ez ona ez txarra. Enpresaren eta bere kideen helburuen
araberakoa da. Azken batean, dirua irabaztea ez da pertsona ororentzat beti
nahikoa eta guztiz asegarria izaten; eta, hari beretik tiraka, dirua irabaztea ere ez
da, berez eta izatez, desatsegina eta zapuzgarria izaten beti.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
3) Burokraziak administrazio publikoaren funtzionamendu txarra esan nahi du
batez ere.



GEZURRA DA, bi zentzutan gainera: a) batetik, eredu burokratikoa ez dagokielako
soil-soilik erakunde publikoei, hainbat erakunde pribatuk ere izan ohi dute; eta b)
bestetik, mintzaira soziologikoan burokraziaren kontzeptuak helburu jakin batzuk
modu eraginkorragoan lortzeko asmoz atondutako antolakunde mota bati egiten
diolako erreferentzia; beste kontu bat da helburu horiek lortu egiten diren ala ez; dena
dela, egia da eguneroko herri-hizkeran burokrazia hitza funtzionamendu txarraren
esanahiarekin erabiltzen dela batik bat, nahiz eta hori ez den guztiz zuzena.

4) Liderraren boterea aproposa da edozein erakunde motatan.



GEZURRA DA. Egia da botere mota horrek eragiten duela frustrazio gutxien,
gutxien sumatu edo nabaritzen delako, batez ere. Baina horrek ez du esan nahi
ezinbestez eraginkorrena hura denik. Bilatzen diren helburuen arabera, hala izango
da ala ez. Gainera, ez da ahazterik komeni erakundeek, oro har, aipatu ditugun
botere mota guztiak darabiltzatela gutxi-asko.
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Aurkibidea

 Alienazioaren kontzeptua filosofikoa da, batez
ere.
 Sozialista utopikoak: Saint-Simon, Owen eta
Fourier.
 Karl Marxen alienazioaren kontzeptua.
 Alienazioaren azterketa enpirikoa: Melvin
Seeman. Zailtasunak.
 Alienazioa eta poztasuna lanean.
 Ariketak.
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Alienazioaren kontzeptua filosofikoa da batez ere
Alienazioa langileak lanean bere burua ez errealizatzean datza, batik
bat (norberaren errealizazio edo autorrealizaziorik eza).
 Alienazioaren kontzeptua filosofikoa da batez ere; ondorioz, ezin da hura modu
egokian ―esparru zientifiko-enpiriko bat balitz bezala― aztertu.
 Alienazioa norberak balioesten ―nozitzen eta neurtzen― duen kontzeptua
da; ez dago adierazle neutroen bidez azaltzerik.
 Halaber, gizarteko sektore zehatzek ere eragiten dute egoera alienatzaileak zein
eta nolakoak diren erabakitzen. Alienazio-egoerak edo baldintzak, hortaz, ez
dira guztiz objektiboak.
 Ekonomikoki aurreratuak diren gizarteak bakarrik jabetzen dira (kontziente
dira) alienazioaren fenomenoaz. Nolabait esateko, alienazioaren fenomenoa
«luxu» bat dela aitor genezake. Normala den moduan, ekonomikoki gutxi
garatuta dauden gizarteetan, non bizirik iraute hutsa eguneroko arazo larria
baita, ez zaie langileen gaitz filosofiko edo espiritualei garrantzi handirik ematen,
hain larriak ere ez dira eta.
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Sozialista utopikoak: Saint-Simon, Owen eta Fourier
«Sozialista utopiko» izena darabilgu Marx baino lehenagoko edo Marxen garaikide ziren
lehen sozialistez aritzeko; halaxe esaten zien Marxek ere, ez zutela-eta proposatzen
planteatutako arazoen soluzio zientifikorik. Oso ikuspegi kritikoa zuten
industrializazioak gizarteari zekarzkion ondorioez.
ondorioez
Lehenengo sozialista haiek lanaren kontzeptua hartu zuten giltzarritzat, gizarte
kapitalista jaioberria kritikatzeko.
SAINT-SIMONek (1760-1825) lan ekoizkorraren balio gorena ezarri zuen
gizarte-ordena berri baten oinarrian;
oinarrian biztanle bakoitzak merezi zuen estimu edo
begiramen soziala zen hark gizarteari egindako ekarpenaren araberakoa. Saint-Simonek,
horrela, lanarekiko jarrera soziologiko bat hartu zuen begi-puntuan, eta klaseen arteko
ezberdintasunei zorrozki kritika egin zien.
OWENek (1771-1858) eta FOURIERek (1772-1837), bestalde, lana gizakiaren berezko
sormenaren zerbitzura ipini behar dela zioten, gizakiarentzat atsegin eta erakargarri
izan dadin. Ikuspuntu psikologiko horretatik abiatuta, lanak gizakion nortasunaren
garapenean duen funtsezko egitekoa azpimarratu nahi zuten.
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Karl Marxen alienazioaren
kontzeptua

KARL MARXen (1818-1883) alienazioaren kontzeptua bere Eskuizkribu
ekonomiko-filosofikoak
(1844)
lanean
dugu,
nagusiki.
Alienazioak
kapitalismoaren esentzia osatzen du beretzat. Marxek historiaren
protagonista aktibo eta egile gisa dakusa gizakia, zeinak lanaren bitartez
(lan eginez) adierazten baitu bere burua (autorrealizazioa, norberaren
garapena).
garapena)
Hori dela eta, jabetza pribatuaren sistemaren ondorioz langilea salgai
bihurtzen denean (langileak bere lan-indarra merkatuan saltzen duenean,
merkatugai bilakatuz), bere nortasuna garatzeko aukera galtzen du.
du
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Karl Marxen alienazioaren
kontzeptua

Alienazioa gertatzen da gizakiak lanean bere nortasuna garatzeko
ezintasuna duenean; bere lana ez da borondatezkoa, inposatua eta
nahitaezkoa baizik, hots, lan behartua da (lana kanpotik datorkio, ez dagokio
berez langilearen izaerari eta, ondorioz, langileak ez du lanean bere burua
garatzen, ez du bere sormena libre uzten, ez du ongizaterik sumatzen). Lanetik
ez du lortzen behar duen asetasuna, lanak ez dio zuzenean bere premia edo
gabezia bat estaltzen: lana beste behar batzuk asetzeko bide edo bitarteko
gisa hartzen du.
du
Langileak egiten duen lana ez da berea
(gizakiarena), beste batentzat dihardu
lanean eta, hartara, produkzio-prozesuan
langilea ez da bere buruaren jabe, beste
pertsona baten jabetza besterik ez da.
da
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Karl Marxen alienazioaren
kontzeptua

Alienazioaren kontzeptuarekin Marxek garbi utzi nahi du gizakiak, bere burua
garatzeko (autorrealizatzeko), objektuak behar dituela (produkzio-prozesua
bera, makinak, lanabesak, inputak, outputak…), objektu horien bidez bere
nortasuna azaltzeko, bere sormena lantzeko.
Horrela, gizakiak objektuaren gaineko kontrol aktiboa galtzen badu, bere lanak
bere gaitasunekin harreman estuan egoteari uzten dio; bere produkzio-mundua
ez da bere mundua, bere berezko mundua.
Alienazioaren arazoa gainditzeko, ezinbestekotzat joko du
Marxek haren iturri diren jabego pribatua eta lanaren
banaketa lehenbailehen ezabatzea.
ezabatzea Langilea bi kate
horietatik askatuz erdietsiko dugu, Marxen ustez,
langileen ―eta, orobat, gizakion― askatasun erabatekoa,
giza morrontza guztiak langileak produkzioarekin duen
harremanaren araberakoak baitira.
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Karl Marxen alienazioaren
kontzeptua
Ikus dezagun bideo bat:
http://www.youtube.com/watch?v=Hmrjs2_CzqY
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Alienazioaren azterketa enpirikoa: Melvin
Seeman. Zailtasunak

MALVIN SEEMANek, alienazioaren kontzeptua enpirikoki egiaztatzeko asmoz,
bost dimentsio bereizten ditu alienazioaren baitan:
baitan
Botere gabezia
Araurik eza
Esangura falta
Bakardadea edo isolamendua
Nork bere buruari ihes egitea
Horren guztiaren helburua, azken batean, pertsona baten alienazio-maila
neurtuko duten eskalak sortzea da. Baina hori oso zaila da, sarritan parekatu
(identifikatu) egiten direlako laneko poztasuna (edo asetasuna) eta norberaren
garapena (autorrealizazioa), batetik, eta laneko poztasun eza (asetasun eza)
eta alienazioa, bestetik. Baina komeni da kontzeptuok ongi bereiztea,
ezberdinak dira eta.
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Alienazioa eta poztasuna lanean
Gizakiaren eta, zehatzago, langilearen alienazioa sorrarazten dute gaitasun
propioak garatzea eragozten dioten egoerek.
egoerek
Horrela, produkzio-bideen jabetza-sistema,
jabetza-sistema lanaren banaketa eta enpresaren
egitura dikotomikoa ―zeinaren ondorioz, langileak lantzen duen objektuak
berak mugatzen baitu langilearen garapen askea― dira, besteak beste,
langilearengan poztasun eza eta inpotentzia eta nahigabea eragiten dituzten
aldagai edo baldintza objektiboak (egiturazkoak).
Hala ere, langilearen erreakzio subjektibo horiek ―aipaturiko sentimenduak:
hots, poztasun eza, inpotentzia edota nahigabea― ez dira irizpide erabakigarriak
egoera alienatzaile baten aurrean gauden ala ez baieztatzeko; baizik eta,
langileak erakusten dituen sentimenduak edozein izanik ere, egoera baten
egiturazko ezaugarriek adieraziko digute egoera horren izaera askatzailea
edo alienatzailea.
alienatzailea
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Alienazioa eta poztasuna lanean
Honako hau kontuan hartu behar dugu:
Gerta liteke langile bat bere benetako egoeraz ondo ez jabetzea (kontziente
ez izatea) eta, ondorioz, pozik eta ase dagoen sentimendua (sentimendu
desegokia) agertzea.
Era berean, beste kasu hau ere jazo liteke: alegia, nahiz eta egoera
alienatzaile bat jasaten ari dela jakin (kontziente izan), langilea ohitu eta
egokitu egin daiteke egoera horretara, horren aurka alferrik borroka egiteak
ondorio kaltegarriak ekarriko dizkiolakoan (langile batzuek etsi egingo dute,
egoerara moldatu eta ohiturei amore eman; beste batzuk ihesbidea aurkitzen saiatuko
dira, dela masa-kulturaren anestesiaren bidez, dela bere kasa lanbide berri batera joz
―artisau gisa, denda txiki batean, zerbitzu alorrean…―, dela lanetik kanpo jarduera
politiko edo sindikal aktibo bat gauzatuz, dela ihesarekin amets eginez).

Alienazioaren fenomenoa ez dago neurtzerik lanarekiko
poztasun- edo asetasun-mailaren bidez
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Ariketak
Egia ala gezurra?
1) Lana da gizakiaren nortasuna garatzeko faktore nagusia.



EGIA DA. Ingurune materialean bitarteko anitz dago gizakiak bere gaitasunak gara
ditzan. Bitarteko horiek lanaren bidez aktiboki bereganatu behar ditu. Horrela
eginez, gizakiak bere nortasuna garatzen du. Horregatik, hain zuzen, guztiz
funtsezkoa da gizakia aske izatea bere energia mental eta fisikoak garatzeko. Hori
ukatzen bazaio, gizakia alienatuta egongo da.

2) Alienazioa kontzeptu psikologikoa da.



GEZURRA DA. Alienazioak mota askotako sentimenduak eragin ditzake, hala nola:
ondoeza, nekadura, asperdura, haserrea… eta, beraz, ikuspegi horretatik
begiratuta, garbiro erakusten du kutsu psikologikoa baduela. Baina alienazioa
definitzen duena ez da dimentsio hori (psikologikoa, alegia), nortasunaren garapena
eragozten duten faktore objektiboen existentzia baizik (aipatutako sentimendu
negatiboak existitu nahiz ez).
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Ariketak
Egia ala gezurra?
3) Lanarekin gustura egoteak alienatuta ez zaudela adierazten du.



GEZURRA DA. Batzuetan lanarekin gustura egotea alienatuta gauden seinale edo
zantzu garbia izaten da, ez baikara ohartu ere egiten egiazki alienatuta gaudenik.
Lanarekin gustura eta pozik ez egoteak, berriz, litekeena da gugan ezinegona eta
kontzientzia sorraraztea eta, agian, mugimendu askatzaile bat ernaraztea.

4) Lanarekiko poztasun- edo asetasun-maila ez da batere erabilgarria
soziologian.



GEZURRA DA. Lanarekiko poztasuna edo asetasuna aztertzea oso baliotsua da
berez soziologian, nahiz eta alienazioaren fenomenoa ez dagoen neurtzerik
lanarekiko poztasun- edo asetasun-mailaren bidez.
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Aurkibidea
 Antolakundearen eta nortasunaren arteko harreman dikotomikoa.
 Nortasunak, funtsean, izaera soziala dauka.
 Gizarte-rolak eta nortasuna.
 Rolak, burokrazia eta nortasuna.
 Goffman-en «erabateko instituzioak».
 Azterketa enpirikoa: «enpresa handi — ordainsari ekonomiko» eta
«enpresa txiki — ordainsari ez ekonomiko» bikoteen arteko bat etortzea.

 Burokrazia nola «humanizatu»?
 Ariketak.
 Bibliografia.
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akundearen eta nortasunaren arteko harreman dikoto

Burokrazia

versus

Nortasuna

Burokrazia nabarmen zabaldu da gizartean, oro har, eta erakunde eta enpresetan,
bereziki. Ildo horretan, George Ritzer (2008) soziologoa «Gizartearen
McDonalizazioaz»
McDonalizazioaz mintzo da. Gure eguneroko bizimodua fast food negozioen
moduan antolatuta dagoela dio: dena dago kalkulatuta, aurreikusita eta
kontrolatuta, arrazionalizazioa eta eraginkortasuna handitu nahian.
Eta horrek guztiak talka egiten du gizabanakoon nortasunaren garapen askearekin.
Burokraziak (edo, nahiago bada, McDonalizazioak) nolabait kartzelatu egiten
du jendearen nortasuna.
nortasuna
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Nortasunak, funtsean, izaera soziala dauka
Edo beste era batera esanda: izaki sozialak gara; sozializazio-prozesu baten
emaitza gara.
gara
Sozializazio hitzak bi adiera edo esanahi ditu, guxienez. Bata ekonomikoa da;
bestea soziologikoa.
soziologikoa
Definizio ekonomikoaren arabera, sozializazioak adierazten du ekonomiaren
oinarrizko alorrak eta produkzio-baliabide nagusiak (lurra, industria,
banaketa-bideak, energia-iturriak, banku-sistema eta bestelakoak)
kolektibizatzea eta estatuak bere gain hartzea,
hartzea honek ekonomia antolatu eta
irabaziak gizarte osoaren onurarako bana ditzan. Hots, ondasun pribatuak
jabetza publikoko bihurtzea.
bihurtzea

Baina, kasu honetan, definizio soziologikoa axola zaigu guri: pertsona
bizi den gizartean ondo molda dadin eta arrakasta izan dezan behar
diren ohiturak eta tasunak hartzera daraman prozesua.
prozesua
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Nortasunak, funtsean, izaera soziala dauka
Sozializazioa esperientzia sozial bat da, bizitza osoa irauten du eta, haren
arabera, pertsonok geure nortasuna (geure biografia pertsonala)
eraikitzen dugu, bizi garen gizartearen eta kulturaren pentsamoldeak,
jokamoldeak eta ohiturak ikasiz eta geureganatuz.
geureganatuz
Izan ere, pertsonon jokaera ez dago aldez aurretik zehaztuta eta finkatuta
(ez dugu jokatzen gure ezaugarri genetiko edo biologikoen arabera, beste
animaliek egiten duten bezala). Guk ez dugu instintuz jokatzen, gure
gizarteak ezarritako arau eta moldeak jarraituz baizik.
baizik Sozializaturik
gaude. Gure jokaera gure esperientzia sozialaren araberakoa da, gure
inguruneko kulturaz jabetzen («blaitzen») gara, gizartearen
espektatibek baldintzatzen gaituzte.
gaituzte Gizartearen arauetara egokitzen
dugu gure jokaera.

Nork
Nork eta
eta nola
nola sozializatzen
sozializatzen gaituzte?
gaituzte? Dudarik
Dudarik gabe,
gabe, familiak
familiak (gurasoek,
(gurasoek,
aiton-amonek,
aiton-amonek, anaia-arrebek…),
anaia-arrebek…), baina
baina baita
baita beste
beste eragile
eragile batzuek
batzuek ere:
ere:
eskolak
eskolak (irakasleek),
(irakasleek), lagunek,
lagunek, lankideek,
lankideek, enpresek,
enpresek, hedabideek,
hedabideek, jende
jende
ospetsuak
kirolariek…)
ospetsuak(aktoreek,
(aktoreek,abeslariek,
abeslariek,kirolariek…),
kirolariek…),
etaabarrek.
abarrek.
kirolariek…) eta
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Nortasunak, funtsean, izaera soziala dauka
Agente sozializatzaileak:
sozializatzaileak

Pertsona (giza nortasuna) naturaren fruitu da, neurri batean. Baina beste
hein handi batean, kulturaren emaitza gara. Kulturak «egiten» gaitu.
Gizarteak «eraikitzen» gaitu, «ZIZELKATZEN» gaitu.
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Gizarte-rolak eta nortasuna
Azken batean eta laburbilduz:

Mundua antzoki erraldoi bat da eta, bertan,
gizarteak idazten ditu dramaren lerro nagusiak;
gizakiok zoriz egokitu zaizkigun paperak («rolak»)
ahalik leialen antzeztera mugatzen gara.
«Rol» esatean, esan nahi dugu gizarte-posizio bati dagozkion betebeharren
multzoa,
multzoa edota, bestela adierazita, beste kide batzuek posizio jakin bat
duenaren jokaeratik espero duten gizarte-jokaera, edo espero dituzten
betebeharrak (Lucas Marín eta García Ruiz, 2002: 217).
1) Gizarte-rolak jokaera-konplexu ia objektiboak dira eta, printzipioz, norbanakoagandik
apartekoak.
apartekoak
2) Haien edukia ez du edozein norbanakok erabakitzen eta eraldatzen, gizarteak baizik.
3) Rolei dagozkien jokaerei buruzko itxaropenek betebehar bat ezartzen diote nolabait
norbanakoari,
norbanakoari eta ezin die muzin egin kalterik jasan gabe.
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Gizarte-rolak eta nortasuna
Zehatzago, esan genezake rola dela «subjektu batek gauzatutako arauzko
jardueren multzo koherentea». Hots, rola itxaropen/espektatiba jakin
batzuen aurrean erantzun jakin batzuk ematean datza; itxaropen/espektatiba
eta erantzun jakin horiek aldez aurretik gizarteak berak arautzen eta
finkatzen ditu.
Mediku-rola, esate baterako, «lanbide horretan aritzea» esapidean biltzen ditugun
jardueren multzoa da. Aitaren rola, berriz, «aitarena egitea» da, besterik gabe.
Azken batean, posizio jakin bat dutenek eginkizun bat bete behar dute, eta
rol deituko diogu eginkizun horri;
horri dena dela, antzerkitik analogiaz hartutako rol
kontzeptua ez da estu-estu hartu behar; izan ere, gizartean rol bat dagokiona
ez da ari bere benetako izaera ezkutatzen, gauzatzen baizik.
baizik
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Gizarte-rolak eta nortasuna

Gizarteak, rolen bitartez, gizabanakooi eragin egiten digu, gure nortasunari
eragin egiten dio. Aldi berean, ordea, gizabanakook, gizartearen osagai garen
heinean, eragin egiten diegu bai gizarteari eta bai hark indarrean ipintzen dituen
rolei. Hala ere, sarri askotan, gizarteak gizabanakoon nortasunaren garapen
librea mugatzen eta trabatzen du.
du
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Rolak, burokrazia eta nortasuna
Gizarteak −bere osotasunean− ez ezik, edozein giza taldek ere, neurri txiki
edo handiagoan, sozializatu egiten gaitu, rolen bitartez. Eta, jakina, noizean
behin taldearen eta kideen artean tirabirak sortzen dira, halabeharrez.
Era berean, edozein erakunde (eta, tartean, edozein enpresa) ere
ahalegintzen da bere kideei (langileei) balio, sineskera eta jokaera jakin
batzuk irakasten, barneratzen eta betearazten. Langileen jokaera egokia
izan dadin.
Erakunde guztien artean, antolakunde burokratikoa dutenak izan ohi dira kideei
tirabira eta gatazka gehien eragiten dizkietenak (hots, sinergia gutxien dutenak).
Hori dela eta, «burokrazia» hitzak berak ezinikusi sakona pizten du pertsona
askorengan. Hertsiki burokratizatutako antolakunde formala duten
erakundeetan, giza nortasunaren osotasuna eta garapena bortxatzen
dituzten printzipioak egon ohi dira indarrean.
indarrean
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Rolak, burokrazia eta nortasuna
Burokraziak, tresna sozial beharrezkoa eta eraginkorra izanda ere, alde batetik
baino gehiagotatik bortxatzen du erakundeko kideen nortasuna:
 Kideen eguneroko zereginei oso arreta eskasa ezartzen eta oso balio
kaskarra ematen die.
 Kideak pasibo, otzan eta mendeko izatea bilatzen du.
 Kideek interesa bat-bateko kontuei soilik eskaintzea bultzatzen du.
 Kideek oso azaleko gaitasun arinak baino ez dituzte erabiltzen.
 Kideak engranaje bateko pieza txiki bat balira bezala sentiarazten ditu.
Gauzak horrela, saihestezina da gizabanakoak
(langileak) sentimendu desatseginak jasatea,
hala nola inpotentzia, lanarekiko ardurarik
eza, bakardadea, asperdura,
asperdura eta abar.
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Rolak, burokrazia eta nortasuna
Baditugu, beraz, alde batetik, eraginkortasun ahalik handiena bilatzen duen
egitura burokratikoaren printzipioak; eta, beste aldetik, egitura burokratikoa
duten erakundeetan lanean diharduten gizabanakoak, zeinen nortasunaren
garapenak oztopo latzak pairatzen baititu. Horra hor, beraz, ageri-agerian,
burokraziaren eta nortasunaren arteko dialektika saihestezina.

Burokraziaren
kartzela
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Goffman-en «erabateko instituzioak»
Gizakiok osatutako erakunde oro, edozein delarik bere egitura (burokratikoa
nahiz ez), bere kideei pentsamolde eta jokamolde jakin eta egoki batzuk
«kutsatzen» saiatzen da, erakundeak modu eraginkorrean funtziona dezan.
Egitura burokratikoak ere, noski, bere tresnak eta baliabideak ditu sentimendu eta
jarrera apropos horiek bere kideengan barneratzeko eta sustatzeko.
Modu erraz eta labur batean adierazita, tresna eta baliabide horiek prozesu bikoitz
batean gorpuzten dira: ageriko sozializazioa (edo ageriko gizarteratzea) eta
ezkutuko sozializazioa (edo ezkutuko gizarteratzea).

Agerikoa izango da sozializazio-prozesua berariazko arau zuzen eta
zehatzen bidez gertatzen denean; eta ezkutukoa izango da modu
inplizitu eta zeharkako batean gauzatzen denean.
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Goffman-en «erabateko instituzioak»
Badira hainbat erakunde, Erving Goffman soziologoak
«erabateko
instituzio»
deritzenak
(monasterioak,
espetxeak, ospitale psikiatrikoak, kuartelak eta abar), zeinen
helburu nagusia baita, sozializazio-programa zehatz eta
zorrotzen bitartez, bertako kideen pentsaera eta portaera
aldatzea.

Erving Goffman
(1922-1982)

Instituzio horietan pertsonak gizartetik at mantentzen dituzte,
isolatuta. Kontrola erabatekoa da (jana, loa, lana ikuskatzen
zaie). Ordutegia eta arauak zorrotzak eta zurrunak dira.
Helburua, gehienetan, pertsona horiek bergizarteratzea
izaten da.

Esan beharra dago, ordea, erakunde gehienak ez direla «erabatekoak»
(Goffmanek esandako zentzuan) eta, ondorioz, ageriko sozializazioa bigarren
mailan gelditzen dela.
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Azterketa enpirikoa: «enpresa handi — ordainsari
ekonomiko» eta «enpresa txiki — ordainsari ez
ekonomiko» bikoteen arteko bat etortzea
Pentsa daiteke erakunde bateko burokratizazio-maila zenbat eta altuagoa izan
(eta kontuan har dezagun tamaina handiko enpresak txikiak baino
burokratizatuagoak izan ohi direla), orduan eta poztasun edo asetasun
murritzagoa erakutsiko dutela bertako kideek edo langileek.
Baina, antza denez, ez da horrela gertatzen. Izan ere, zenbait ikerketa enpirikotan
frogatua izan denez, enpresa handietako langileek lanarekiko jarrera
monetario eta instrumentala omen dute; hots, beren lanaren alderdi
ekonomikoei dagokienez (bereziki soldatari dagokionez), sentikorrak dira
oso; alderdi ez ekonomikoez, ostera, askoz gutxiago arduratzen dira. Aitzitik,
enpresa txikietako langileek soldata baxuagoak onartzen ei dituzte,
ordainsari ez ekonomiko gehiago eta altuagoak eskatuz. Ondorioz, bai
enpresa handietan eta bai txikietan ere erlazio estua eta zuzena omen dago 1)
langileen beharrizan eta itxaropenen eta 2) enpresaren ordainsarien egituraren
artean.
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Azterketa enpirikoa: «enpresa handi — ordainsari
ekonomiko» eta «enpresa txiki — ordainsari ez
ekonomiko» bikoteen arteko bat etortzea
 Ez al dago alienatuta, soldata handia irabazten duenez gero, lanean
dihardueneko enpresaren zurruntasuna asko axola ez zaion langilea?
 Eta ez al dago halaber alienatuta, gutxiago irabazten duen arren, enpresarekin
emozionalki identifikatzen den langilea, enpresak lan egiteko giro atsegina
eskaintzen diolako?

Kasu batean zein bestean, neurri batean soilik asetzen
da gizabanakoaren (langilearen) beharrizanen eta nahien
multzo
konplexua.
Hortaz,
gizabanakoaren
eta
erakundearen artean gatazka izateko aukerak bizirik
dirau, itxuraz bien artean adostasuna edo harmonia
dagoela dirudienean ere. Nabarmen dakusagu, beraz,
lanean eta lanarekin pozik (asebeteta) egon daitekeela,
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Burokrazia nola «humanizatu»?
Antolakunde burokratikoaren eta giza nortasunaren arteko gatazka ikusita,
erakunde burokratikoen sinergia-maila nola igo daitekeen galde genezake. Nola
gizatiartu edo «humanizatu» daiteke burokrazia, langileak pozago egon eta
irabazi handiagoak lor daitezen?

Hainbat
Hainbat egilek,
egilek, tartean
tartean Lewin-ek
Lewin-ek eta
eta Blumberg-ek,
Blumberg-ek, kideen
kideen parte-hartzea
parte-hartzea
proposatu
proposatu dute
dute sendabelar
sendabelar gisa,
gisa, hots,
hots, erakundeko
erakundeko kideek
kideek aginte-guneetan
aginte-guneetan parte
parte
hartu
hartu behar
behar dutela,
dutela, alegia.
alegia. Parte-hartze
Parte-hartze horrek
horrek (botereak,
(botereak, erantzukizunak,
erantzukizunak,
erabakimenak)
erabakimenak) gizabanakoaren
gizabanakoaren laneko
laneko poztasuna
poztasuna jaso
jaso egin
egin ohi
ohi du
du eta,
eta,
gainera,
gainera, gizabanakoaren
gizabanakoaren (bere
(bere nortasunaren)
nortasunaren) eta
eta erakundearen
erakundearen (bere
(bere
egituraren)
egituraren) arteko
arteko uztarketa
uztarketa bultzatzen
bultzatzen omen
omen du,
du, eraginkortasunari
eraginkortasunari onura
onura
eginez;
eginez
eginez;
azken batean,
batean, parte-hartzea
parte-hartzea sustatzen
sustatzen duten
duten erakundeek,
erakundeek, parte-hartze
parte-hartze
eginez azken
horri
horriera
eraegokian
egokianerantzuten
erantzutendioten
diotengizabanakoak
gizabanakoaksortzen
sortzendituztelako.
dituztelako.
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Burokrazia nola «humanizatu»?
Burokrazia humanizatzeko, ezinbestekoa da erakundearen baitan giro
demokratikoagoa sustatzea, kide guztien parte-hartzea bultzatuko, onetsiko
eta sarituko duena. Horren ondorioz, langileak zoriontsugoak eta irabaziak
handiagoak izango dira, hainbat ikerlanek diotenez.
Badira gutxienez hiru estrategia antolakundea humanizatzeko:



Integrazio soziala. Kide oro
sentiaraztea, inor ez baztertzea.



Erantzukizuna banatzea. Boterea eta ardurak hedatzea,
barreiatzea, kide guztien sormenak hegan egin dezan.



Mailaz igotzeko aukerak gehitzea. Barne-promozioa
sustatzea, langileak errutinatik askatzeko, gorabidean
motibatzeko eta autorrealizatzeko. Lanpostu oro aukeraz
betetako abiapuntua izan beharko litzateke karrera
profesionalari ekiteko.

barneratzea,

partaide
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Ariketak
Egia ala gezurra?
1) Gizakiak, indibiduo edo gizabanako gisa, nortasun finko eta aldaezina dauka.



GEZURRA DA. Giza nortasuna prozesu baten gisan ulertu behar dugu, eta ez
aurrez emana zaigun eta aldaezina den zerbait balitz bezala. Prozesu hori
gizabanakoaren osaera genetikoaren eta ingurune sozialaren elkarrekiko
harremanen emaitza dugu. Hala ere, gizakiaren jokabidearen zatirik handiena
faktore sozialei aipamena eginez azal dezakegu. Giza biologiak, funtsean, jokabide
horri aukerak ahalbidetuz eta mugak ezarriz baino ez du eragiten (baldintzatzen).

2) Gizarteak ezin du nortasunaren garapena mugatu, nortasunak gizartean
bertan baitu bere jatorria.



GEZURRA DA. Nahiz eta nortasunak, garatu ahal izateko, gizartea beharrezko
duen, ez da ahaztu behar gizarte hori ezberdinak eta maiz kontrajarriak diren talde
anitzez osatuta dagoela, giza nortasunarentzat akuilu nahiz horma gisa joka
dezaketenak. Eta, azken batean, nortasunak berak ere gizartean bertan pil-pilean
dauden kontraesanak izan ditzake.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
3) Burokrazia «ideala» definitzen duten printzipioek ez diote mesede egiten
burokrazia hori osatzen duten gizabanakoen nortasunaren garapenari.
DA. Onartzen badugu, batetik, nortasunak maila goreneraino garatzeko joera
 EGIA
duela eta, bestetik, horretarako berezkotasuna (espontaneotasuna) eta
parte-hartzea beharrezko zaizkiola, arras argi dago burokraziaren eredu «ideal»
horrek ez dituela aipaturiko ezaugarriok inondik inora betetzen eta, hortaz, giza
nortasunaren garapenerako ez dela egiturarik aproposena. Izatez, burokrazia beste
helburu batzuk lortzeko da eraginkorra.

4) Enpresa «erabateko instituzio» bat da, non langileen ageriko sozializazioa
funtsezkoa baita.



GEZURRA DA. Goffmanek ematen dion zentzu edo adiera zehatzean, enpresa ez
da «erabateko instituzio» bat. Enpresak ez du bere kideen atxikimendu erabateko,
baldintza gabeko eta sutsua bilatzen eta irrikatzen; enpresaren funtzionamendu
egokirako nahikoa den atxikimendua baino ez du eskatzen. Hori dela bide, bere
kideen motibazioa bultzatu behar du, kideok ez daitezen enpresarekin oso haserre
93
eta ase gabe sentitu.

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
4. gaia. ANTOLAKUNDE FORMALA ETA NORTASUNA
Ariketak
Egia ala gezurra?
5) Litekeena da gizakiaren nortasuna batere bortxatzen ez duten erakundeak
eratzea.
DA. Mundu utopikoetan baino ez dago aukera hori imajinatzerik.
 GEZURRA
Gizabanakoaren eta gizartearen arteko harremana beti izango da, mailaren batean
behintzat, gatazkatsua.
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Aurkibidea
 Parte-hartzearen kontzeptua, French-en arabera.
 Zer espero genezake parte-hartzetik?
 Blumberg. Parte hartzeko moduak: kooperazioa eta
kodeterminazioa.
 John Child. Parte-hartze motak: helburuak eta
bitartekoak, edo bitartekoak soilik.
 Erakundeen sailkapena, onuradun nagusia zein den
irizpidetzat hartuta.
 Vroom eta Jago-ren eredua.
 Parte-hartzeari buruzko azterketa enpirikoak.
 Parte-hartzearen eragina.
 Ariketak.
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Parte-hartzearen kontzeptua, French-en
arabera

Parte-hartzea honako hau da: erabakia partekatzea,
partekatzea hots, erabakia batera
(elkarrekin) hartzea.
J.R.P. FRENCH Jr.ren definizioa:

Parte-hartzea prozesu bat da non
pertsona (edo pertsona talde) bik edo
gehiagok elkarri eragiten baitiete plan,
politika edo erabaki bat hartzeko orduan;
eta erabaki horiek eragina izango dute
ondoren erabakia hartu duten guztiengan
eta haien mendekoengan.
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Zer espero genezake parte-hartzetik?
Parte-hartzeak ondorio positibo asko ekarri ohi ditu, honakook esaterako:









Lan-giro baketsua
Motibazioa
Interesa
Enpresarekiko atxikimendua
Poztasuna (asetasuna)
Produktibitatea
Identifikazioa
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Blumberg. Parte hartzeko moduak: kooperazioa eta
kodeterminazioa
PAUL BLUMBERGek parte hartzeko moduen sailkapen bat egin du:

 Kooperazioa.

Langileek erabakietan eragiten dute (lehenengo kasuan
izan ezik), baina ez dira erabaki horien erantzule.
erantzule Hainbat kooperazio
mota daude eta horietako bakoitzean langileek rol edo eginkizun jakin
bat betetzen dute:

100

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
5. gaia. PARTE-HARTZEA
Blumberg. Parte hartzeko moduak: kooperazioa eta
kodeterminazioa
PAUL BLUMBERGek parte hartzeko moduen sailkapen bat egin du:

 Kodeterminazioa. Langileek erabakiak kontrolatzen dituzte eta erabaki
horien erantzule dira, gainera.
gainera Kasu honetan ere, hainbat kodeterminazio
mota eta, ondorioz, langileen hainbat rol bereiz daitezke:

101

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
5. gaia. PARTE-HARTZEA
John Child. Parte-hartze motak: helburuak eta
bitartekoak,
edo bitartekoak soilik
JOHN CHILDek parte-hartze moten beste sailkapen bat egiten du. Hark dioenez,
parte-hartzeak esanahi ezberdinak hartzen ditu, hura interpretatzen dutenen
ikusmolde politikoaren arabera.
arabera
Horrela, zenbaiten ustez, parte-hartzeak orokorra izan behar du enpresaren
helburuak zehazterakoan ez ezik, helburu horiek lortzeko erabili behar diren
bitartekoak (baliabideak) ezartzerakoan ere (ikuspuntu progresista edo
ezkertiarra,
ezkertiarra langileentzat «mesedegarria»). Beste hainbatek, aldiz, bitartekoak
ezartzera doi-doi mugatzen dute parte-hartzea, eta zuzendaritzaren
eskuetan uzten dute helburuak finkatzea (ikuspuntu kontserbadoreagoa,
kontserbadoreagoa
zuzendaritzarentzat «onuragarria»).
Horrez gain, erabakiaren aplikazio-gunea ere ez da beti bat bera. Hau da, kasu
batzuetan erakunde osoak (kide orok) parte hartzen du erabakiak hartzen
eta betetzen eta, beste batzuetan, talde txiki bati edo batzuei soilik dagokie
ardura hori.
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John Child. Parte-hartze motak: helburuak eta
bitartekoak
edo bitartekoak
soilik
Erabakigunea (zer erabakitzen den)
Helburuak eta bitartekoak
(«progresista»)
Erabakien aplikazio-gunea

Bitartekoak soilik
(«kontserbadorea»)

Erakunde osoa (kide oro)

A

B

Talde txikiak

D

E

A: Erakundeari bere osotasunean dagokio erabakimena. Kide guztiek parte hartzen
dute, bai helburuak bai bitartekoak erabakitzean. Adibiderik onena garai bateko
Jugoslaviakoa da.

B: Mendebaldeko herrialdeetan gertatu ohi den kogestioa (kudeaketa bateratua).
D: Lan-talde autonomoak, esate baterako. Ez da oso maiz jazotzen, zailtasun latzak
izaten baitituzte erakunde handietan funtzionatzeko.

E: Giza harremanen mugimenduari dagokio gehienbat.
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John Child. Parte-hartze motak: helburuak eta
bitartekoak,
edo bitartekoak soilik

Asko eta askotarikoak dira gaur egungo erakundeetan parte-hartzeak erakuts
ditzakeen aurpegiak.
aurpegiak Beren arteko ezberdintasunak hainbat aldagairen
mendekoak dira, hala nola:
a) Erakundeko hierarkiaren zurruntasuna eta hertsitasuna.
b) Ideologia, kontserbadorea edo aurrerakoia ote den.
c) Zuzendaritzaren asmoa manipulatzailea edo humanista
den.
d) Erakundearen helburuen eta partaideen desira
pertso-nalen artean adostasunik ote dagoen, eta abar.
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Erakundeen sailkapena, onuradun nagusia zein den
irizpidetzat hartuta
Onuradunaren irizpidea kontuan hartuta, lau erakunde mota bereiz daitezke:

► Erakunde

►
►
►

elkar-onuradunak (gaztelaniaz «mutuobenéficas»). Kasu
horretan, erakundeko kide arruntak dira onuradun nagusiak. Adibidez:
sindikatuak, alderdi politikoak, elkargo profesionalak (zenbait lanbidetako
kideek osatzen dituztenak: Ekonomialarien Elkargoa, Abokatuen Elkargoa,
Medikuen Elkargoa…), erlijio-kongregazioak, eta abar.
Merkatu-enpresak. Horietan enpresaburu edo jabeak eta zuzendariak dira
onuradun nagusiak. Esate baterako: enpresa industrialak, banketxeak,
aseguru-etxeak, handizkako merkataritza-etxeak, eta abar.
Zerbitzu erakundeak (zerbitzuak eskaintzen dituztenak), non bezeroak
baitira onuradun nagusiak. Hala nola: ospitaleak, unibertsitateak,
aisia-guneak, eta abar.
Erakunde publikoak. Jendea edo gizartea bera,
bera oro har, da onuradun
nagusia; suhiltzaile-zerbitzua, ertzaintza, osakidetza, armada, edo
gobernuaren ikerketa-gune zientifikoak, kasu.
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Vroom eta Jago-ren eredua
Parte-hartze eredu teoriko eta arauemaile bat da, Vroom eta Yetton-ek (1973)
sortua, eta geroago Vroom eta Jagok (1988) berreraikia eta birmoldatua. Eredu
horrek erakutsi nahi du zein den parte-hartze mailarik egokiena erakunde
batean erabaki bat hartu behar den bakoitzean.
bakoitzean
Erakundeak hartutako erabakiaren eraginkortasuna:
ERAGINKORTASU
NA
(erabaki batena)

=

KALITATEA
(erabakiare
na)

X

KONPROMISOA
(erabakia
betetzeko)

Horrela, erakunde bateko zuzendariak erabaki eraginkor bat
hartu nahi badu, ahalegindu behar du erabakia kalitatezkoa
izaten (aukera guztien artean onena hautatuz) eta hura
jendearen konpromiso handiarekin hartzen (erabakia
modu eraginkorrean bete edo gauzatu dadin).
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Vroom eta Jago-ren eredua
Vroom eta Jagoren ereduan, hainbat «erabakitzeko prozedura» bereizten dira,
beste pertsona batzuen parte-hartzea modu desberdinean bideratzen dutenak.
Zehazki, honako lau «erabakitzeko prozedura» hauek dira esanguratsuenak:
 Erabaki autokratikoa. Zuzendariak erabakia bere kabuz hartzen du, inori iritzirik edota
iradokizunik eskatu gabe. Hortaz, inork ez du inolako eraginik zuzendariaren erabakian.
Bistan denez, ez dago ezelako parte-hartzerik.
 Kontsulta. Zuzendariak beste pertsona batzuengana jotzen du iritzi eta ideia eske, eta
gero bere kasa hartzen du erabakia, baina langileen iradokizunak eta kezkak aintzat
hartuta.
 Erabaki bateratua. Zuzendaria beste pertsona batzuekin elkartzen da arazoa aztertzeko
eta eztabaidatzeko, eta denen artean hartzen dute erabakia; zuzendariak ez dauka
beste parte-hartzaileek baino eragin handiagorik azken erabakian.
 Delegatzea. Zuzendariak erabakia hartzeko ahalmena eta erantzukizuna ematen dio
gizabanako edo talde bati: zuzendariak zehaztu egiten ditu azken erabakiaren mugak,
eta baliteke haren baimena behar izatea erabakia bete edo gauzatu ahal izateko.
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Lau erabakitzeko prozedura horiek lerro batean irudikatu eta ordenatu daitezke:
Erabaki
autokratiko
a

Kontsulta

Erabaki
bateratua

Beste pertsonek
ez dute eragiten

Delegatzea

Beste pertsonen
eragina oso handia
da

Erabakitzeko prozedura horiek deskribapen abstraktu hutsak
dira («idealak» edo «garbiak»); zuzendariek benetan nekez
jokatzen dute deskribapen teoriko horiek zehazten duten
moduan. Azken batean, zuzendarien benetako jokabideek
aipatutako erabakitzeko prozeduren elementu desberdinak
konbina ditzakete.
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Vroom eta Jago-ren eredua
Vroom eta Jagoren ereduak, erabakitzeko prozedurarik eraginkorrena
aukeratzeko orduan, egoeraren nondik norakoak eta bereizgarriak hartzen ditu
kontuan. Izan ere, erabakitzeko prozeduraren eraginkortasuna egoeraren zenbait
bereizgarriren mendekoa izango da:
 Zuzendariak eta lankideek duten informazio-mailaren
mendekoa.
informazio-maila
 Lankideek erabaki autokratiko bat onartzeko izango luketen probabilitatearen
probabilitatea
mendekoa.
 Lankideek, parte hartzen utziz gero, laguntzeko izango luketen probabilitatearen
probabilitatea
mendekoa.
 Lankideek gustuko dituzten aukerekiko duten desadostasun-mailaren
mendekoa.
desadostasun-maila
 Konpondu beharreko arazoa zein neurritan dagoen egituratuta edo, aitzitik, zein
neurritan behar duen sormenezko soluzio «kreatibo» bat.
 Hartu beharreko erabakiaren garrantzia zenbatekoa den (guztiz garrantzitsua edo
hutsala).
 Denboraren presioaren
mendekoa (erabakia hartzeko presa edo estutasuna).
presioa
 Lankideen sakabanatze geografikoaren
mendekoa, etab.
geografikoa
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Vroom eta Jago-ren eredua
Beraz, egoera bakoitzean indarrean dauden aldagaiak (egoeraren nondik
norakoak eta bereizgarriak) aztertzen dira, eta egoera jakin horretan erabakitzeko
prozedurarik eraginkorrena zein den ondorioztatzen da.
Vroom eta Jagoren ereduaren bertsio sinplifikatua:

Erabakiaren kalitatea
Ez da garrantzitsua
Garrantzitsua da, baina zuzendariak nahikoa
informazio dauka; lankideak bat datoz
zuzendariaren helburuekin
Garrantzitsua da, baina zuzendariak nahikoa
informazio dauka; lankideak ez datoz bat
zuzendariaren helburuekin
Garrantzitsua da, eta zuzendariak ez dauka
nahikoa informazio; lankideak bat datoz

Lankideen onarpen-maila erabakiari
dagokionez
Garrantzitsua da
Ez da garrantzitsua
eta ez dago
edo onarpena
bermatuta
bermatuta dago
erabaki
erabaki autokratiko
autokratiko
batekin
batekin
Autokratikoa

Taldea
(erabaki bateratua)

Autokratikoa

Taldea
(erabaki bateratua)

Autokratikoa

Kontsulta

Kontsulta

Taldea
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Parte-hartzeari buruzko azterketa enpirikoak
 Laborategiko esperimentuak: Kurt Lewin eta lankideak
Esperimentu horiek KURT LEWINek eta bere lankideek egin
zituzten Amerikako Estatu Batuetan 1930eko hamarkadan.
Kurt Lewin alemaniar psikosoziologo bat izan zen,
Alemaniatik AEBra ihes egin zuena han erregimen nazia
gailendu zenean. Esperientzia pertsonal hura zela eta,
gobernatzeko eredu totalitarioen aurkako arbuio bizia
garatu zuen bere baitan.
Kurt Lewin
(1890-1947)

Lewinek eta bere lankideek lidergo edo buruzagitza mota ezberdinek
eragiten dituzten ondorioak ezagutzeko esperimentu batzuk gauzatu
zituzten. Esperimentuotako batean hiru buruzagitza mota sailkatu zituzten eta
horietako bakoitzak gizabanako –ume– multzo baten portaeran (indibidualean
zein taldekakoan) sorrarazten zituen ondoriok ikertzen saiatu ziren.
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Parte-hartzeari buruzko azterketa enpirikoak
 Laborategiko esperimentuak: Kurt Lewin eta lankideak
Hiru lider edo buruzagitza mota:
1) Lider liberala (laissez faire edo «utzi egiten» zalea), taldeko partaideak
bakean lagatzen zituena, libre, anarkian.
2) Lider autoritarioa, erabakiak bere kasa hartzen zituena, eta kito.
3) Lider demokratikoa, parte-hartzailea, taldeari erabakiak hartzen uzten
ziona.
Emaitzak:
1) Giro liberal eta anarkikoan, eskulanetan ziharduten umeek oso gutxi
lan egiten zuten, oso gutxi ekoitziz (produktibitate baxua), eta
aspertu egiten ziren gogotik; gainera, taldearen batasuna ez zen
batere asegarri eta atsegina; haurrak ez zeuden pozik.
pozik
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 Laborategiko esperimentuak: Kurt Lewin eta lankideak
Emaitzak:
2) Buruzagitza autoritarioaren pean ziharduten umeek asko ekoizten
zuten, baina liderrak beren kasa bakarrik uzten zituenean,
ekoizpen-maila ikaragarri jaisten zen. Liderra bertan egoteak soilik
eragiten zien eskulanetan jardutea. Giroa ez zen inolaz ere atsegina
umeentzat eta, sarritan, liderrarekiko etsaitasun eta herra agertzera
ere iritsi ziren.
3) Giro demokratiko eta parte-hartzailean ziharduten haurrek asko
produzitzen zuten, eta, gainera, liderra berekin ez zegoenean ere,
ekoizpen-maila altuari eutsi egiten zioten. Giroa asegarri eta atsegina
zitzaien umeei. Eta horrez gain, liderrarekin identifikatzen ziren,
solidario agertzen zuten beren burua eta talde gisa batasun handia
erakusten zuten.
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Parte-hartzeari buruzko azterketa enpirikoak
 Laborategiko esperimentuak: Kurt Lewin eta lankideak
Ondorioa:
Ikerketa horrekin, Lewinek bere demokraziarekiko fedea frogatu ahal izan
zuen esperimentu bidez. Hots, eredu demokratikoen nagusitasuna
azpimarratu zuen.
Dena dela, giro demokratikoak kide guztiak asebetetzen dituela argiro ikusi
bazen ere, onartu behar izan zuten giro autoritarioan produktibitatea epe
laburrean handiagoa izan litekeela ere. Epe luzean, ordea, eredu
demokratiko/parte-hartzaileak produktiboagoa dirudi autoritarioaren
aldean.
aldean

Ikus dezagun bideo bat:
http://www.youtube.com/watch?v=Lx80XCIbPcI
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Parte-hartzeari buruzko azterketa enpirikoak
 Laborategiko esperimentuak: Kurt Lewin eta lankideak
Kurt Lewinek eta bere lan-taldeak egindako beste esperimentu bat:
Bigarren Mundu Gerran haragi eskasia nabarmena izan zen AEBn. Ondorioz,
agintari publikoak biziki saiatu ziren etxekoandreak konbentzitzen estimazio
gutxiko haragiak (giltzurrunak, garunak, eta abar) jan zitzaten. Bi eratara
saiatu ziren ahalegin horretan:
1) Lehenengo era: gai horretan aditua zen espezialista batek hitzaldi bat
eskaini zien etxekoandreei.
2) Bigarren era: etxekoandreak elkarrekin bildu eta gaiaz eztabaidatu zuten,
espezialistaren gidaritzapean.
Argiro egiaztatu zen bigarren erara askoz konbentzituago gelditu zirela
etxekoandreak animalien tripen jangarritasunari zegokionez. Hortaz, ondorio
gisa, esan daiteke gizabanakoak konbentzitzeko modurik egokiena, beren
artean eztabaida gidatu bat gertatzen lagatzea dela.
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 Laborategiko esperimentuak: Kurt Lewin eta lankideak
Laburbilduz, Kurt Lewinek eta bere lankideek, beren esperimentuen eta
sinesmen pertsonalen ondorio gisa, honako hau azpimarratu zuten:

eredu parte-hartzaileak bultzatzea da jendearen jarrera
aldatzeko prozedurarik onena.
Dena dela, aipatu esperimentuok badute zenbait ahulezia kritikagarri:
A) Esperimentuok gai edo zeregin oso zehatz eta bigarren mailakoen
inguruan gauzatu ziren (eskulanak, batetik, eta elikatzeko ohituren
aldaketak, bestetik).
B) Esperimentuok oso talde mugatu eta konkretuekin gauzatu ziren (umeak
eta etxekoandreak).
C) Esperimentuok balio demokratikoak goraipatzen dituen gizarte batean
burutu ziren (AEBn).
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Parte-hartzeari buruzko azterketa enpirikoak
 Enpresetan gauzatutako esperimentuak
Oro har, enpresetan egindako esperimentuetatik
ateratako
ondorioen
arabera,
langileen
parte-hartzeak
mesede
egiten
die
lan-eremuko aldaketen aurrean langile horiek
erakusten dituzten onarpen-mailari eta
asetasun-mailari.
asetasun-mailari
Hala ere, 1960ko hamarkadan Norvegiako lantegi batean egindako
esperimentu batean, zenbait muga bistaratu zizkioten parte-hartzearen
eraginkortasunari.
eraginkortasunari Langileria taldeka zatitu zuten, talde batzuei parte-hartze
maila altu bat ahalbidetuz eta beste batzuk, ordura arte bezala, kontrolpeko
lanean mantenduz. Azken emaitza: parte-hartze maila altuko taldeak ez ziren
kontrolpeko taldeak baino ekoizkorragoak edo produktiboagoak izan, nahiz eta
lanean asetasun- edo poztasun-maila pittin bat handiagoa erakutsi.
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 Enpresetan gauzatutako esperimentuak
Zehatzago esanda, hona hemen Norvegiako esperimentuko ondorio nagusiak:
A) Ez dirudi lana gogoko izatearen (lanak dakarren asetasun-mailaren)
eta produktibitatearen artean nahitaez erlazio positiboa dagoenik.
dagoenik
Aitzitik, gerta liteke langileak pozago eta aseago egotea beren
errendimendua borondatez murrizteko aukera izanda.
B) Langile guztiek ez dute begi onez eta legitimitate berberarekin ikusten
berek (langileek) erabakietan parte hartzea.
hartzea Hortaz, gakoa da
enpresaren baitan parte-hartzea sustatu nahi dutenek neurri horrekin zer
bilatzen duten: produktibitatea goratzea baino ez badute bilatzen,
parte-hartzea sustatzea ez da beti neurri aproposa izango; ordea,
mendekoen (oro har, langileen) erantzukizun-maila handitzea bilatzen
badute, kasu horretan bai, parte-hartzea areagotzea neurri egokia izango
da ziur aski.
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Parte-hartzeari buruzko azterketa enpirikoak
 Enpresetan gauzatutako esperimentuak
Zenbait ondorio orokor:

 Parte-hartzeak goratu egiten du enpresako gizabanakoen poztasun edo
asetasun-maila,
asetasun-maila betiere baldin eta gizabanako horiek parte-hartzea
legitimotzat jotzen badute.

 Parte-hartzeak produktibitatea igoarazten du, baldin eta erakundearen
(enpresaren) helburuak eta bertako kideen (langileen) helburuak bat
badatoz.
badatoz

 Taldeka

(batasunean) hartutako erabakiak berritzaileagoak eta
aurrerakoiagoak izan ohi dira, taldeko kideek banaka hartutakoak baino.

 Taldeka (batasunean) hartutako erabakiak hobeak (kalitate handiagokoak)
izan ohi dira, taldeko kideek banaka hartutakoak baino.
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Parte-hartzeari buruzko azterketa enpirikoak
 Enpresetan gauzatutako esperimentuak
Ondorio orokor gehiago:

 Parte-hartzea zenbat eta zabalagoa eta handiagoa izan, orduan eta
identifikatuago agertuko dira pertsonak eta, ondorioz, erabakiak modu
egokiagoan onartuko dituzte.

 Pertsona batek bere parte-hartzea zabaldu eta handitzen duen heinean,
beste pertsona batzuen parte-hartzea ere bultzatzen du.

 Parte-hartzea badago, handiagoa izango da taldearen batasuna
(taldekideen arteko lotura).
lotura)
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OHARRAK

 Parte-hartzea ez da erakunde (enpresa) bateko arazo guztiak konpontzen
dituen sendagai hutsezinezkoa.
hutsezinezkoa

 Enpresetako parte-hartze eredu aurreratuenek ere ez dute osatzen
demokrazia erabatekoa.
erabatekoa Izan ere, ez dira parte-hartze eredu zuzenak,
zeharkakoak ―edo delegatuak, hots, ordezkarien bidezkoak― baizik.
Erabateko demokrazia-sistema erakunde txikietan baino ez litzateke
posible izango.

 Biziki garrantzitsua da parte-hartzearen bidez zer lortu nahi den argiro eta
zehaztasunez aditzera ematea.
ematea Hots, zer nahi da? Erakundearen
eraginkortasuna (produktibitatea) gehitzea edo kideen nortasunaren
garapena bultzatzea? Edo bi helburuak batera lortu nahi dira?

 Parte-hartzeak aurrean dituen oztopoak eta erraztasunak ezagutu eta ikertu
behar dira, hala antolakunde mailakoak, nola sistema soziokulturalari
dagozkionak, eta bai gizabanakoen nortasunarekin zerikusia dutenak ere.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
1) John Childen sailkapenaren arabera, D hizkiz izendatutako parte-hartze
mota gertatzen da gutxien.
DA, erakunde konplexua baldin bada (eta gaur egun, oro har, herrialde
 EGIA
aurreratuetan halaxe dira) demokrazia zuzena bideraezina delako, ezinezkoa:
antolakunde formalaren ezaugarriekin egiten du topo halabeharrez.

2) Kurt Lewinen esperimentuen emaitzetan oinarrituz, buruzagitza (edo
lidergo) demokratikoa da langileentzat pozgarriena eta asegarriena eta,
gainera, eraginkortasunik iraunkorrena dauka.



EGIA DA, baina, hala ere, kontuan izan behar dira giza nortasunaren berezko
mugapenak, baita Lewinen esperimentuen ezaugarri zehatzak ere. Esperimentuon
emaitzak ezin dira egoera guztietara orokortu edo estrapolatu. Horrek, dena dela, ez
du esan nahi Lewinen esperimentuak baliorik gabeak direnik: ikertzen dituzten
egoeren testuinguru konkretuan guztiz baliozkoak dira eta, horrez gain, ikerketa-ildo
baten aitzindari ere badira.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
3) Normalean, edozein erakundetako kideak, erabakiak hartzeko orduan,
parte hartzearen aldekoak dira.
DA, gutxi batzuk baino ez baitira parte-hartze zuzenaren zale; gehienek,
 GEZURRA
parte hartzeko eskubidea dutela ikusiz gero, nahiago izaten dituzte zeharkako
parte-hartze ereduak (hots, ordezkarien bidezkoak). Krisi garaietan, oinarriko
langileriaren mobilizazio-maila handiagoa izan ohi da, baina denbora igaro ahala,
aspertu eta axolagabetu egin ohi dira. Bestalde, gizarteak bere osotasunean eredu
parte-hartzaile eta demokratikoei buruz duen ikuspegiak ere modu nabarmenean
eragiten dio erakunde bateko kideek parte-hartzearekiko duten jarrerari.

4) Botere-oreka ezegonkorra duen erakunde gisa hartu behar dugu enpresa.



EGIA DA, izan ere enpresa bat ez baita, inondik ere, interes berdintsuak dituztenen
osotasun harmoniatsua. Erakunde konplexu guztietan interes anitz eta aurkakoak
pilatzen dira, eta horrek boterearen orekari eragiten dio, noski.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
5) Parte-hartzeak erakundeko arazo guztiak konpon ditzake.



EZ DA EGIA. Erakunde konplexu batean aldagai ugarik eragiten dute eta horietako
asko elkarren aurkako zeinukoak dira. Hau da, erakundearen zenbait helbururen
aldekoak diren neurriek beste helburu batzuen lorpena oztopa dezakete. Esate
baterako, parte-hartzeak langileen poztasuna igoaraz dezake, baina, era berean,
langile horien aldarrikapen-grinak bare ditzake, beren burua ordezkatuta
dakusatelako (eta berdin du egiazki hala dauden ala ez).
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Ariketak
Egia ala gezurra?
6) Errazagoa da erakundearen egituran edo antolakundean aldaketak egitea,
sistema soziokulturalean baino.



EGIA DA. Erakunde baten egitura, giza talde batek helburu batzuk lortzeko nahita
sortutakoa denez gero, aldaketen aurrean irekiagoa bide da, sistema
soziokulturala baino. Hala eta guztiz ere, ingurune soziokulturaleko balioek
erakundeko buruzagien pentsamolde eta jokabidean eragiten duten neurrian,
inguruneko balio horien irekitze-mailaren araberakoak izango dira pentsamolde
eta jokabide horien aldaketak. Adibidez, erakundearen egitura aldatzeko era bat
da bertan parte-hartze ereduak abiaraztea; baina sistema soziokultural guztiek ez
dituzte parte-hartze ereduok legitimitate berberarekin ikusten. Bestela esanda,
erakundeak malguagoak izan ohi dira kultura demokratikoa duten gizarteetan, eta
zurrunagoak kultura autoritarioa dutenetan.
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Aurkibidea
 Erakunde barruko rolak: zuzendaria, langilea, teknikaria,
enpresaburua.
 Enpresaren egitura: formala eta informala.
 Enpresaren zuzendaritza: ondarezkoa versus profesionala.
 Enpresa modernoaren ezaugarriak.
 Ondarezko zuzendaritzaren eta zuzendaritza profesionalaren
ezaugarriak eta bereizgarriak.
 Zuzendari-rolaren funtzioak.
 Zuzendari-rolaren disfuntzioak.
 Zuzendari-rolaren motibazioak.
 Ariketak.
 Bibliografia.
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Erakunde barruko rolak: zuzendaria, langilea,
teknikaria, enpresaburua
Jarraian, gai honetan eta ondorengoetan, erakunde
barruko rol edo betekizun nagusiak deskribatuko
ditugu; zuzendari-roletik hasi, eta gero langile-rola,
teknikari-rola eta enpresaburu-rola aztertuko ditugu.
Rol-sistemak bistaratzen du zein den erakundea
osatzen duten pertsonek bertan duten kokapena.
kokapena
Ikusia dugunez, rolak sozialki definitutako betekizunak (aurrez araututako eta
esperotako jokabideak) dira eta, hala izanik, erakundeko rolak aztertzean,
kontuan izan behar ditugu bai antolakunde formalak araututako rolak eta bai
antolakunde informalak finkatutakoak ere. Ustez, behintzat, zuzendaritzaren
rolari dagokion betekizuna izango da antolakunde formalaren
zehaztapenak betearaztea; eta, aldi berean, mendekoen (langileen) rolari
egokituko zaio antolakunde informala garatzeko ardura.
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Enpresaren egitura: formala eta informala
Erakunde orok egitura formal (ofizial) bat dauka eta haren arabera
antolatzen da. Baina egitura formal hori ez da ahalguztiduna;
ahalguztiduna esan nahi
baita, erakundeko giza harremanak —bai bere kideen artekoak eta bai
kideon eta ingurunearen artekoak ere— ez direla guztiz egokitzen eta
doitzen egitura formal horrek agintzen duenera, eguneroko jardunak
gainezkatu egiten baitu egitura formalaren hesia.
Horrela, egitura formalaren ondoan, egitura
informala agertzen da: hots, antolatzeko eskema
ofizialen alboan, eskema espontaneoak sortzen
dira, berezkoak, bat-batekoak.
Bi eskemok
bat-batekoak
(formalak eta informalak) bata bestearekin
nahastuta funtzionatzen dute; ez, ordea, harmonia
betean. Izan ere, bien artean tirabirak agertu ohi
dira.
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Enpresaren egitura: formala eta informala
Egitura formala

Egitura informala

 Erakundeak bere helburuak
 Pertsonek lantokian dituzten
lortzeko taldekideen nahi
harremanen ondorioz, berez
pertsonalak ia kontuan izan gabe
sortzen diren taldeak.
 Pertsonek badituzte lanaz
eratzen eta mantentzen dituen
taldeak.
besteko premi-ak ere;
 Talde formalak gehienetan
lankideekin pertsonatik
iraunkorrak izaten dira, kideak
pertsona-rako harremanak ere
alda badaitezke ere (baina ez
behar izaten dituzte, ez
helburuak, balioak eta egitura,
lankidetzako harremanak edo
epe laburrean behintzat).
antolakundearen engranajearen
 Beste batzuetan, xede espezifiko
pieza izateak eskatzen dituenak
baterako sortzen dira taldeak, eta
soilik, eta hori dela eta, elkarketa
behin xedea iritsita, desegin
informalak gertatzen dira,
egiten dira.
antolakundearen eskakizunekin
zerikusirik ez dutenak.
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Enpresaren egitura: formala eta informala

ANTOLAKUNDE
INFORMALA
(espontaneoa,
estraofiziala)
ANTOLAKUNDE
FORMALA
(hierarkia ofiziala)
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Enpresaren zuzendaritza: ondarezkoa versus
profesionala

Garapen industrialaren lehendabiziko urratsetan dagoen
herrialde batek, enpresak sortzeko beharrezko diren dirua
(kapitala) eta gaitasun tekniko eta administratiboak dituzten
norbanakoen ekimenean kokatzen du bere aurrerabide
ekonomikoa. Horrelako ekonomia duen herrialdeko ardatz
nagusia da «industria kapitaina» deritzana, hots, negozio
bat jartzeko erronkari ekiten dion enpresaburua.
enpresaburua

Herrialdearen garapen ekonomikoa aurrera joan ahala,
enpresaburu mota horrek garrantzia galtzen du, nahiz desagertu
ez. Eta aurrez aurre, beste «enpresaburu» edo «negozioburu»
bat agertzen da, «zuzendari edo kudeatzaile profesionala».
Zuzendari edo kudeatzaile profesionalak agertzea enpresa
handiaren sorrerarekin batera gertatzen da (bereziki, akzio
bidezko elkarte edo enpresetan).
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Gaur egungo enpresa handi, moderno eta konplexuak beste era bateko
zuzendaritza behar du. Ohiko enpresaburua ―bere negozioaren jabe den
eta hura pertsonalki zuzentzen duen hori― zuzendari profesionalak
ordezkatu du, hein handi batean.
batean Hau da, zuzendaritza patrimonial edo
ondarezkoak lekua utzi dio zuzendaritza profesionalari.
Zerk eragin du gaur egungo enpresen handitasuna eta konplexutasuna?

 Mekanizazio-maila
halaber, teknikari

gorakorrak,
gorakorrak eskulana aurrezten badu ere,
gehiagoren premia dakar (ingeniariak,
kimikariak, ekonomialariak, eta abar), makineria hazkorraren
planifikazioaz, produkzioaz eta kontrolaz ardura daitezen. Eta
horrek, noski, goi-mailako zuzendariek esperientzia handia izan
dezaten eskatzen du, aipaturiko teknikari guztien zereginak
koordinatzeko.
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Garai bateko negozio txikien merkatu lokalak gaur egungo
industria handien merkatu nazional eta internazionalei utzi die
lekua.
lekua Merkatu berri erraldoi horietan lehiatzeko premiazkoak dira
hainbat teknika berezi, hala nola merkatuen ikerketa, salmenten
sustapena, publizitatea…
eta horiek guztiek berekin dakarte
publizitatea
pertsona espezializatuen (teknikari berezien) beharra.



Zuzendariak kontuan hartu behar du giza faktorea ere, noski.
Ondorioz, antolakunde formala finkatu eta betearazten ez ezik,
antolakunde informala ere modu egokian bideratzen ahalegindu
behar du, enpresaren funtzionamendua ona izan dadin (giza
baliabideak kudeatzeko adituen premia).
premia



Enpresa handiek geroz eta arauketa- edo erregulazio-maila
sakonagoa jasaten dute bai estatuen bai nazioarteko erakundeen
aldetik. Hortaz, ezinbestekoak dituzte legelarien eta bestelako
adituen aholkuak eta betebeharrak.
betebeharrak
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Enpresa handi gehienak akzio bidezko elkarte (Elkarte Anonimo edo «Sociedad
Anónima») gisa gorpuztu dira juridikoki. Egitura juridiko horrek enpresaren jabetza
(akziodunei dagokiena) eta enpresaren kudeaketa edo kontrola (zuzendari edota
administratzaileei dagokiena) bereiztea ahalbidetzen du. Eta horrek zuzendari
profesionalak sortzea eta ugaltzea eragin du: zuzendari profesionala ez da nahitaez
enpresari lotuta egongo haren jabe (akziodun) delako, enpresaren kudeatzaile delako
baizik.
Kudeaketa horrek zuzendariari bere
nahi profesionalak garatzeko eta
asetzeko balio izango dio, baita
ekonomikoki eta sozialki mailaz
igotzeko ere. Hots, beste hitz batzuk
erabiliz: beretzat «karrera» bat
izango da enpresa zuzentzea edo
kudeatzea,
kudeatzea sendagile edo abokatu
batentzat bere lanbidea hala den
bezalaxe.

ZUZENDARI
NAGUSIA ETA
GERENTEAK

ADMINISTRAZIO
KONTSEILUA

AKZIODUNAK
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Enpresa modernoaren konplexutasun hazkorrak ondorio hau ekarri du:
enpresaren zuzendaritza modernoaren erronkei eta arazoei aurre egiteko
teknikoki eta profesionalki prestatuta eta gaituta dagoen zuzendariaren
beharra,
beharra alegia. Eta behar horrek eragin du ondarezko zuzendaritzatik
(patrimonialetik) zuzendaritza profesionalera jauzi egitea. Jakina, horrek
zera dakar ondorio gisa: behar-beharrezkoa da enpresak kudeatzen eta
zuzentzen teknikoki espezializatzea,
espezializatzea benetako lanbide edo ogibidea den
heinean.
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Ondarezko zuzendaritzaren eta zuzendaritza
profesionalaren ezaugarriak eta bereizgarriak
Ondarezko zuzendaritza

Zuzendaritza profesionala

Senidetasun edo jabetza bidezko sarrera
enpresan: familiako kide izateak irekitzen du
enpresarako sarrera.

Ezagutza eta gaitasun teknikoen bidezko
sarrera enpresan (abilezia teknikoa,
esperientzia, hezkuntza, enpresaren
ezagutza…).

Herrialde bat bere garapen ekonomikoaren
lehenengo urratsetan dagoenean (gizarte
tradizionaletan  Familia).

Herrialde baten garapen ekonomikoaren
azken urratsetan (enpresa moderno, handi,
konplexuetan).

Enpresarekiko atxikimendua handiagoa da,
eta kostua, aldiz, baxuagoa.

Enpresarekiko atxikimendua txikiagoa da;
kostua, berriz, handiagoa.

Oinordekoak (prestatuta egon ala ez)
zuzen-zuzenean sartzen dira enpresan,
beren herentzia balitz bezala.

Enpresan sartzeko proba objektiboak gainditu
behar dira (curriculum vitae, elkarrizketak, test
psikoteknikoak, esperientzia,
gomendio-gutunak…).

Enpresa txiki eta ertainei dagokie bereziki.

Konplexutasun-maila altuko enpresa
handietan.
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Hiru alor handitan sailka daitezke zuzendariak gauzatu behar dituen jarduerak:

 Enpresaren politika orokorra definitzea
Enpresaren azken helburua irabaziak lortzea
izanik, zuzendaritzari dagokio helburu hori
erdiesteko modua erabakitzea eta ezartzea.
ezartzea
Hortaz, bere egitekoa da ekoitzi behar diren
ondasun edota zerbitzu motak finkatzea, kantitatea
zehaztea,
erabiliko
diren
bitartekoak
edo
produkzio-faktoreak aukeratzea, horiek nola baliatu
erabakitzea,
eta
abar.
Azken
batean,
zuzenda-ritzak adierazi behar ditu erakundearen
jarduera guztien pausoak gidatuko dituzten
norabide orokorrak.
orokorrak
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 Enpresa administratzea
Enpresaren politika orokorrak zehazten duen
lan-egitaraua bete, gauzatu, burutu egin behar da.
Eta hori gerta dadin, zuzendaritzak beharrezko
neurriak hartu eta bitartekoak ipini behar ditu.
Bestela esanda, enpresako kide bakoitzaren
esfortzuak eta zereginak bateratu eta koordinatu
behar ditu. Funtzio administratibo hori, funtsean,
antolakuntzaren egitura formala ezartzean,
pertsonal egokia hautatzean eta aurrez
finkatu-tako eginkizunak betearaztean datza.
datza
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 Enpresa administratzea
Jakina, enpresaren egitura sozial formala finkatuz, zuzendaritzak ez ditu
―ezta antzik ere― enpresa barruko giza harreman guztiak
«kontrolatzen» (beti osatzen baita giza egitura informal eta paralelo bat,
oso indartsua izaten dena sarri askotan), baina, gutxienez, kide guztien
eginbeharren
norabide
nagusiak
eta
harreman
sozial
garrantzitsuenak zehazten eta arautzen ditu.
ditu
Langileak hautatzeari dagokionez, zuzendaritzaren ardura izango da
zeregin konkretuetara ondo egokitzen diren langileak ―gaitasun eta
hezkuntza tekniko aproposaz hornitutakoak― aukeratzea eta langile
horiengan lanaren eta enpresaren aldeko jarrera leial eta arduratsua
sustatzea. Horri lotuta, zuzendaritzaren zeregin guztiz garrantzitsua
izango da langileak motibatzea, pizgarri ekonomikoak edota
psikologikoak baliatuz, beren errendimendua ahalik handiena izan
dadin, batetik, eta beren poztasun- eta errealizazio-mailak ere ahalik
altuenak izan daitezen, bestetik.
bestetik
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 Enpresaren dimentsio sinbolikoa kudeatzea
Zuzendaritzak enpresaren kultura bultzatu
behar du, hala barruan nola kanpoan, kultura
horren balioak, sinboloak eta jokamoldeak
kudeatuz.
Azken
batean,
behinola
zuzen-daritzaren funtzio nagusia baliabide edo
bitar-tekoen kudeaketa instrumentala egitea
bazen ere, gaur egun kudeaketa sinbolikoa
gailenduz doakio (sentimenduen logika eta
lankidetza
bultzatuz,
arrazionaltasun
ekonomikoari aurre hartuz).
hartuz)
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Zuzendariak hainbat arazo pertsonal ere izan ditzake bere rola edo
eginkizuna dela medio. Azken batean, zuzendariak ere enpresa batean eta
batentzat dihardu lanean eta, lehenago aipatu dugun legez, edozein
erakundetako antolakundearen eta bertako kideen nortasunaren artean
erlazio bat ―gatazkatsua edo ez― eratuko da, halabeharrez.



Erantzukizuna eta anbiguotasuna. Zuzendariaren lanpostua
erantzukizun eta anbiguotasun handikoa da. Batetik, haren
erabakiek enpresaren osotasunean eragin ohi dutelako; eta
bestetik, erabaki horiek, gehien-gehienetan, testuinguru
zalantzagarrietan hartu behar dituelako. Zernahi erabakitzen
duela ere (pertsonalari, edo finantzei, edo teknologiei, edo
merkatuei… dagokienez), nekez izaten ditu eskura
behar-beharrezko zaizkion datu guztiak. Hori dela eta, sarritan
zama ikaragarria pairatu behar izaten du sorbalden gainean,
batez ere, ezinbestekoa gertatzen zaionean erabakiak denbora
tarte laburrean ―azkar eta presaka― hartzea.
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Orokortasuna eta inpertsonaltasuna. Zuzendari asko goi-kargu horretara
heltzen dira aurrez beste zenbait mendeko lanpostutan jardun ostean (hots,
enpresaren baitan behetik gorako «karrera» egin ondoren). Horrek bi disfuntzio
eragin ditzake zuzendariarengan:

 Zuzendariaren jarduera oso zabala eta orokorra da.
Horrela, jarduera zehatz eta berezi bat gauzatzetik
eginkizun zabal eta orokor bat betetzera pasatzeak
egonezina sorraraz diezaioke, kosta egingo zaiolako kargu
berrira egokitzea.

 Zuzendariak bere lankide ohiekiko (eta beste guztiekiko)
independentzia eta neutraltasun emozionala gorde
behar izaten ditu. Jakina, aldaketa horrek ere tirabira
psikologikoak
eragin
diezazkioke
(«buruzagiaren
bakardadea», eta abar).
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Karguaren segurtasunik eza. Zuzendariaren funtzioak berekin dakartzan
erantzukizun- eta zalantzagarritasun-mailak oso altuak direnez gero,
zuzendariaren kargua ez da oso segurua izaten (edo horixe uste du behinik
behin berak, eta horrek kezka galanta eragin diezaioke): bere jardunean
arrakastarik lortu ezean, kargutik kanporatua izan liteke, eta kale gorrian gelditu.
Ondorioz, zuzendari profesionalaren lanpostuaren egonkortasuna, baldin
enpresaren akzio sorta baten jabe ez bada, bere kudeaketaren arrakastaren
araberakoa izango da.
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Gaur egun, lanbide edo ogibide gisa hartzen da enpresaren zuzendaritza. Baina,
zerk motibatzen ditu pertsonak enpresa baten zuzendari gisa jarduteko? Zer
bilatzen dute lanbide horretan?

 Ordaina. Argi dago zuzendariak bere lanaren truke ordain bat ―batez
ere soldata, baina beste gisa bateko ordainsaria ere izan daiteke―
jasotzea espero duela.

 Prestigio soziala. Gizarteak lanbide jakin batzuekiko erakusten duen
estimuan edo begirunean datza. Oro har, enpresetako goi-karguei estimu
eta are mirespen handia zor izaten zaie (beren arrakasta dela eta,
aberastasuna dela eta, eta abar).

 Norberaren errealizazioa. Zuzendari profesionalarentzat bere lanbidea
sormena lantzeko, berritzailea izateko eta bere burua garatzeko bidea
izan daiteke. Enpresa bat zuzentzean beti dago produkzio-faktoreen
konbinazio berriak egin, ondasun eta zerbitzu berriak ekoitzi eta giza
esfortzuak modu arrazional eta harmoniatsuan koordinatzeko premia eta
aukera.
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 Boterea. Boterea, bere adierarik zabalenean, beste pertsona batzuen
jokaeran eragina izateko ―«kontrolatzeko»― gaitasuna da. Dudarik gabe,
boterea zuzendariaren eginkizunari atxikia zaio erro-errotik (karguari berari
dagokio). Boterearen aldagai hori, beraz, zuzendariaren rolaren berezko
osagai bat da, ezbairik gabe, pertsona asko kargu hori betetzera erakar
ditzakeena.

 Ekintza-askatasuna.

Langile askoren zereginek askatasun eta
independentzia
falta
dakarte;
lanaren
erritmoa
zehaztea,
produkzio-teknikak aukeratzea, eta abar ez dagokielako berei.
Zuzendariak, ordea, askoz askatasun handiagoaz gozatzen du bere
jarduerak gauzatzeko orduan. Bere zereginak ia ez dauka ezaugarri
objektiborik lanean atsekabetuta edo alienatuta sentiarazteko. Hartara,
zuzendaritza-jarduerak, oro har, lanarekiko identifikazioa sorrarazten du.

 Maila sozialean igotzea. Gaur egungo gizartean, maila sozialean gora
egiteko biderik seguruenetakoa da unibertsitatean ikasketak gauzatu eta
enpresa baten zuzendari izatera iristea; jarduera (edo kargu) horrek estimu
sozialaz, botereaz, ekintza-askatasunaz… gozatzen baitu.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
1) Enpresaren zuzendari profesionala familiaren bitartez sartzen da,
nagusiki, enpresan.
DA. Zuzendari profesionala hezkuntza-erakundeen bitartez, batez ere,
 GEZURRA
sartzen da enpresan, proba objektiboak gainditu ondoren (curriculuma, azterketak,
elkarrizketak, eta abar).

2) Enpresaburu/Jabearen eta zuzendari profesionalaren arteko bereizketa
argia eta garbia da.
DA. Bereizketa horren bidez bi enpresaburu mota irudikatu besterik ez
 GEZURRA
dugu egin, errealitatean modu puru eta garbian nekez aurki daitezkeela jakinda.
Izan ere, eta esate baterako, badira ondarezko enpresaburuak (patrimonialak)
enpresa heziketa zehatza daukatenak eta, era berean, enpresarekin familiazko edo
ondarezko loturak dituzten zuzendari profesionalak ere, izan, badira.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
3) Zuzendari patrimoniala edo ondarezkoa ez da oso arrazionala negozioa
zuzentzen.



GEZURRA DA. Hemen nabarmendu nahi dena ez da enpresaburu patrimonialak,
maila pertsonalean, arrazionalki jokatzen duen ala ez. Benetan azpimarratu nahi
dena zera da: erakunde (adibidez, enpresa) handietan zeharo ezinbestekoa dela
jokaera arrazionala; eta, ondorioz, zuzendari profesionalei berez-berez exijitu behar
zaiela jokabide arrazoizko hori. Familiako enpresetan ez du hainbesteko indarrik
exijentzia horrek.

4) Enpresaburuaren ezaugarri pertsonalek osatzen dute enpresaburuaren
rola.
DA. Rola da norbaiten jokabideaz aldez aurretik finkatu eta espero
 GEZURRA
duguna. Eta argi dago enpresaburuengandik ere jokamolde jakin batzuk espero
ditugula, enpresaburu horien ezaugarri pertsonalak edozein izanda ere.
149

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
6. gaia. ZUZENDARI-ROLA
Ariketak
Egia ala gezurra?
5) «Industria kapitainak»
kapitainak ez du enpresa kudeaketan espezializatutako
ikasketarik izaten.
DA. «Industria kapitainak» bere esperientzia hartzen du nagusiki gidaritzat,
 EGIA
eta ez hainbeste enpresa-kudeaketari buruzko ikasketak. Ikasketa horiek zuzendari
profesionalaren bereizgarri dira, inorenak izatekotan.

6) Zuzendari profesionalaren eginkizunak elkar indartzen duten hainbat
pizgarri garrantzitsu biltzen ditu bere baitan.



EGIA DA. Egungo gizarte kapitalistan, elkarren eskutik
profesionalaren boterea, aberastasuna eta prestigio soziala.

doaz

zuzendari
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Ariketak
Egia ala gezurra?
7) Soldatapeko izateak ez ditu esangura eta eragin berdinak zuzendari
profesionalaren kasuan eta langile arruntaren kasuan.
DA. Zuzendari profesionala eta langile arrunta, biak ala biak, soldatapekoak
 EGIA
badira ere, bien soldatak ez daude konparatzerik, ez kantitateari ezta kalitateari
dagokienez ere (zuzendariak akzioak edukitzen ditu sarritan, mozkinetan parte hartu
ohi du, etab.). Horrela, zuzendariak pribilegiozko egoera batez gozatzen du
(boterea, segurtasuna, bizitza-estiloa…), langilearekin alderatuz.

8) Agertu zenez geroztik, historian zehar enpresaburuak prestigio sozial
berbera izan du beti.
DA EGIA. Gizarte ekonomikoki aurreratuetan
 EZ
soziala eskuratu duenean baizik ez zaio eskaini

enpresa-munduak onespen
enpresaburuari estimu eta

begiramen sozialik.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
9)

Ondarezko
zuzendariaren
mugikortasun
profesionala-rena baino handiagoa da.

soziala

zuzendari

DA. Oro har, zuzendari profesionalari hezkuntza-maila altua eskatzen zaio eta
 EGIA
horrek, noski, klase apaleko gizabanakoen igoera soziala oztopatzen du.

10) Zuzendari profesionalak zientifikoki ezartzen ditu enpresaren helburuak.



GEZURRA DA. Zientziak ez du helburuak ezartzeko gaitasunik. Helburuak
zuzendaritza-taldeak finkatuko ditu, enpresaren politika zehatza kontuan harturik.
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Aurkibidea
 Langile-rola, atzeraka doan rol bat.
 Teknologia, langile-rolaren faktore erabakigarrienetarikoa.
 Teknologiaren heterogeneotasuna.
 Teknikaren alde alienatzaileak.
 Harreman sozial informalak enpresan.
 Lanaren Antolakunde Zientifikoa: F.W. Taylor.
 Taylorismoaren ezaugarriak.
 Kritika taylorismoari.
 Taylorismoa eta Fordismoa.
 Giza Harremanen teoria.
 Elton Mayo-ren esperimentuak. Ondorioak.
 Kritika Giza Harremanen teoriari.
 Frantzian egindako inkesta baten azalpen enpirikoa.
 Ariketak.
 Eztabaidagaia.
 Bibliografia.
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Langile-rola, atzeraka doan rol bat
Erakundeak enpresa-zuzendariaren rola eratzen duen bezala, beste lan-egoera
bat ere sorrarazten du, batez ere industria-enpresetan, hainbat eratan izendatu
izan dena: langilea, behargina, proletarioa, ekoizlea,
ekoizlea eta abar.
Langile-rolak badu bereizgarri bat: ez duela lan-indarra besterik; horretan
laburbiltzen da produkzio-prozesuari egiten dion ekarpena.
ekarpena Rol horretan
oinarritu dira historiako gizarte-mugimendu eta mugimendu politiko
esanguratsuenetako batzuk, eta planteamendu erreformista eta iraultzaile asko
sortu dira hortik. Beraren historiak du interesa, ez hainbeste beraren etorkizunak
(Lucas Marín eta García Ruiz, 2002).
Industria Iraultzaren aurretik, lan-indarra gremioen bitartez
zegoen antolatuta ekonomian eta gizartean, eta horrek mota
berezi-berezi bateko gizarte-harremanak sortzen zituen.
Ikastunaren eta maisuaren arteko harremanak pertsonalak
eta afektiboak izaten ziren,
ziren gaur egun familia bateko
ahaideen artean diren bezala.
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Langile-rola, atzeraka doan rol bat
Gaurko industrian, langileak bere lan-indarra jartzen du produkzioan,
eta
zuzendaritzarekin
dituen
harremanak
merkatuko
gizarte-harremanetara mugatuz joan dira; hau da, langileak lan
kantitate eta kalitate jakin bat ematen dio zuzendaritzari, eta,
horren truke jasotzen duen diru kopuruari esker, bere premiak
asetzen ditu. Beraz, zuzendaritzak langileekin dituen
gizarte-harremanak
ekonomikoak
dira
batez
ere;
ere
gremio-sisteman, ostera, zati txiki bat baino ez zen alderdi
ekonomikoa.
Hasieran, industriako langileen ekarpena eskulanerako gaitasuna eta ahalegin fisikoa izaten
zen, ez zuten ezagutza teknikorik izaten; trukean, soldata bat jasotzen zuten astero edo
hamabostero, beste taldeetakoek baino askoz txikiagoa, eta, beraz, oso bizimodu desberdinak
zituzten batzuek eta besteek. Baina aldaketa teknologiko etengabean sartuak garenez
geroztik, batez ere Bigarren Industria Iraultzaren ondoren, rola bizkor bilakatu da, eta
aldaketa handiak izan ditu (langile taldeak garrantzia galdu, klase-borroka lausotu, eta
abar). «Langile-klasea» burgestu egin da, edo beste era bateko langile-klase bat sortu
da.
da Izan ere, herrialde industrializatuetan, dagoeneko «langile-klase»aren eguneroko bizitza ez
da jokaera soziologiko berezi bat, edo izaera hori galtzen ari da.
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knologia, langile-rolaren faktore erabakigarrienetariko
Langile-rolean hala antolakunde formaletik nola informaletik datozen
baldintzapenak biltzen dira. Hau da, bai zuzendaritzak ofizialki ezarritako
arauak, baita lantaldeek «estraofizialki» sortutakoak ere.
ere
Langile-rolari gagozkiolarik, dimentsio teknologikoa da antolakunde
formalaren oinarrizko osagai bat.
bat Langile-rola, enpresako gainerako kideena
ez bezala, oso lotuta dago bere lan-jarduera gauzatzen duen ingurune fisikoari.
Teknologiak biziki baldintzatzen du haren eginkizuna: historian zehar,
teknologiaren garapenak lanaren banaketa eragin du.
du Horrela, enpresako
eginkizun ezberdinen artean bada bereizketa oso esanguratsu eta tradizional
bat: eskuz egindako lana («trabajo manual» delakoa: eskulana),
eskulana batetik, eta
eskuz egiten ez den lana («trabajo no manual» delakoa: buru-lana),
buru-lana bestetik.
Eginkizunak
Eginkizunak oso
oso ezberdinak
ezberdinak dira
dira baldin
baldin eta
eta beste
beste gizabanako
gizabanako batzuen
batzuen
portaerari
portaerari zuzentzen
zuzentzen bazaizkio
bazaizkio edo,
edo, aitzitik,
aitzitik, objektu
objektu bizigabeei
bizigabeei
zuzendutakoak
zuzendutakoak badira.
badira. Begien
Begien bistakoa
bistakoa da,
da, ondorioz,
ondorioz, eginkizun
eginkizun ««ez
ez
manualak
manualak»» (buru-lanak)
(buru-lanak) harreman
harreman sozialerako
sozialerako gaitasuna
gaitasuna eskatzen
eskatzen
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makinak
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knologia, langile-rolaren faktore erabakigarrienetariko
Karl Marxen ustez, gizarte kapitalistetan, lanaren gehiegizko banaketak
ondoriotzat dakar langileak bere lanarekiko kontrola galtzea.
galtzea
Thorstein Veblenen iritziz, enpresa kapitalista modernoak ―zeinaren motibazio
bakarra mozkinak ugaltzea baita― deuseztatu egiten dio langileari lanean
errealizatzeko aukera oro (bere hitzetan, «maisutasun-instintua lanbidean»
delakoa deuseztatzen du).
Max Weberrek, are ezkorrago oraindik, zera dio: mota guztietako erakunde
handien burokratizazioak langileen eta produkzio-bideen arteko bereizketa
eragiten du.
du
Hiru pentsalariek langilearen rol edo betekizunaren alienazioa azaltzeko
oinarri teorikoak finkatu dituzte. Eta alienazio horren eragile
potentzialetako bat, dudarik gabe, teknologian bertan datza, teknologia
langile-rolaren faktore erabakigarrienetarikoa den aldetik.
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Teknologiaren heterogeneotasuna
Teknologiak itxura ugari izan ditzake. Eta ezin da esan, salbuespenik egin
gabe, denak alienatzaileak direnik. Hainbat teknologia edo industria mota
ditugu:
-

Artisau-industria (adibidez, arte grafikoen industria).
Industria mekanizatua (oihalgintzarena, kasu).
Muntaketa-katezko industria (esate baterako, automobilgintza).
Etengabeko prozesuzko industria (petrokimika-industria, esaterako).

Ikerketa enpirikoek diotenez, alderantzizko harremana dago industriaren
mekanizazio-mailaren eta langileen poztasun-mailaren artean: zenbat eta
mekanizazio-maila handiagoa, poztasun-maila txikiagoa.
txikiagoa Dena dela,
harreman hori justu kontrakoa da etengabeko prozesuzko industriaren
kasuan, non langileen poztasuna handiagoa baita.
baita Teknologia, hortaz, ezin
dugu osotasun uniforme bat balitz bezala hartu.
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Teknologiaren heterogeneotasuna
Teknologia garatzen doa unetik unera, eta horrek ez du zertan izan langileen
nortasunaren kalterako: muntaketa-katezko industriatik etengabeko prozesuzko
industriara bidean, langile-rolak bilakaera positiboa izan duela dirudi. Eskala
handiko produkziotik etengabeko produkziorako pausoek langileen maila
profesionala igotzea ekarri dute, oro har; izan ere, zenbat eta aurreratuagoa
izan automatizazioa, orduan eta garrantzi handiagoa hartzen baitu
sormen-lanak,
sormen-lanak teknologia aurreratuen erabilerak eta kontrolak abilezia tekniko
aparta eskatzen dute eta. Horrela, bada, grabitate-zentroa ezagutzan
oinarritutako egintzetara ari da aldatzen ezari-ezarian,
ezari-ezarian lana gero eta
sinbolikoagoa eta dokumentalagoa ari baita bilakatzen arlo guztietan.
Beraz, teknologiak gizakiaren nortasunaren garapenarentzat onuragarri
nahiz kaltegarri diren egiturak edo itxurak har ditzake. Eta, ondorioz, ez
dago teknologia oro zaku berean sartzerik eta denak gaitzesterik.
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Teknikaren alde alienatzaileak
Industriaren zati handi bat mekanizatuta baino ez dago, eta ez automatizatuta. Hots,
makina ez mugikor, handi eta konplexu samarrak dira nagusi.
nagusi Eta horrek sakonki
eragiten dio langile-rolari: izan ere, teknologiak berak (hots, makinak) erabakitzen eta
zehazten du nolabait bai langileak zer egin behar duen, bai lan hori zer baldintzatan
egin behar duen ere.
ere Langile-rol zehatza lanerako dituen makinen nolakoaren baitan
egongo da, hein handi batean. Gaur egun ere, oraindik indar fisiko dezente erabiltzea
eskatzen zaio langileari, eta, lantegi mekanizatuan bertan, teknologiaren zerbitzari izatea
da haren lana, produkzio-teknologiarena zein informazio-sistemena.
Laneko egoera eta baldintza horiek tirabirak dakarzkiote langileari:
giza nortasunaren oinarrizko beharrizan jakin batzuen eta
lanaren baldintza alienatzaileen arteko tirabirak,
tirabirak alegia. Horrela,
langilearen nahi edo beharrizan psikologiko garrantzitsu asko eta
asko ez dira asetzen, zapuztu baizik; mota ezberdinetako tirabirak
sortzen dira, baina hiru talde handitan labur daitezke: nekea,
asperdura eta laneko maisutasun-instintuaren galera.
galera Eta
tirabira horietan dute sorburua laneko arazo batek baino gehiagok
―absentismoak, errendimendu baxuak, eta abarrek―.
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Teknikaren alde alienatzaileak
Teknologia industrial horrek kalte egiten dio langilearen
betekizunari: lanari esanahia kentzen dio, beharrezko
den trebetasuna gutxitzen du, langilea produkzioko
engranaje soil bihurtzen du, automata huts bilakatzen
da, eta zaratak eta beroak langilea bere
lankideengandik bakartzen dute.
dute Efektu horietako
bakoitzak langilearen beraren garrantzia murrizten du,
baita bere lan indibidualarena ere.
Lanaren banaketak eta zeregin jakin batzuk besterik ez
egiteak
ondorio
disfuntzionalak
izan
ditzake,
norbanakoarentzat ez ezik (monotonia eta nekea),
sistemarentzat beretzat; izan ere, subjektuak erabat
galtzen du bistaz eginkizunaren zertarakoa.
zertarakoa
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Harreman sozial informalak enpresan
Lanaren banaketak langileen arteko koordinazioa eskatzen du. Elkarren arteko
koordinaziorik ez balego, lana hainbat zereginetan banatzeak ez luke azkenean
emaitza onik emango. Ondorioz, lanaren banaketa baina, aldi berean,
koordinazioa funtsezkoak dira, bai antolakunde formalaren ikuspuntutik
eta bai teknologiaren ikuspegitik: finean, langileek zeregin zehatzak bete
behar dituzte, elkarren artean taxuz erlazionatuz.
erlazionatuz Begien bistakoa da, hortaz,
laneko harreman sozialek osatzen dutela langilearen rolari eragiten dion beste
aldagai garrantzitsu bat.
Harreman sozial horietako batzuk antolakunde formalak ezartzen ditu, batetik,
eta gainera, bestetik, baldintza teknologikoen araberakoak izaten dira: horiei
harreman sozial «formal» deritze.
deritze Era berean, ordea, beste harreman sozial
batzuk ere garatzen dira enpresan, langileen arteko eguneroko laneko tratuaren
fruitu, berez-berez eta modu espontaneoan-edo sortzen direnak (eta, zenbait
kasutan, arau sozialen kode ez-formalizatu batean mamitzen direnak): beste
horiei harreman sozial «informal» deritze.
deritze
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Harreman sozial informalak enpresan
Enpresaren barnean, harreman sozial informalak era askotan bistaratzen
zaizkigu: adibidez, lanorduetako elkarrizketak, egunean zehar une jakin
batzuetan hartzen diren atsedenaldiak (eta ohiko bihurtzen direnak, nahiz
eta ofizialki baimendutakoak ez izan), lagunen arteko joko eta txantxak,
zereginen nahiz lan-txanden trukaketak, eta abar. Hori guztia, langilearen
eginkizunen exijentzia negatiboaren eta bere buruaren errealizazioa
bilatzen duen nortasunaren betebeharren arteko gatazkaren emaitza da.
da
Enpresaren Soziologiaren jaiotza eragin zuen faktorea, hain zuzen ere,
«antolakunde informala» delakoaren aurkikuntza izan zen, 1920-1930eko
hamarkadetan.
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Harreman sozial informalak enpresan

ANTOLAKUNDE
INFORMALA
(espontaneoa,
estraofiziala)
ANTOLAKUNDE
FORMALA
(hierarkia ofiziala)
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Lanaren Antolakunde Zientifikoa: F. W. Taylor

FREDERICK
WINSLOW
TAYLOR
(1856-1915)

XX. mendearen hasieran, AEBko industriaren konplexutasun
hazkorra zela eta, erakundeak antolatzeko beste eredu batzuen
premia sortu zen. Horrela, industriaren produktibitatea
igotzeko eta erakundeetan lana modu eraginkorragoan
antolatzeko,
zientzian
oinarritutako
teknikak
eta
hobekuntza berriak martxan jartzen hasi ziren:
ziren mugimendu
berritzaile hari Lanaren Antolakunde Zientifikoa esan zitzaion,
eta FREDERICK WINSLOW TAYLOR estatubatuar ingeniaria
izan zen ordezkari gorena.

Taylorismoaren
azken
funtsa
laneko
denbora-tarteak
eta
mugimenduak
aztertzea
izan
zen.
Azterketok
langileen
gorputz-mugimenduak arrazionalizatzea izan zuten helburu.
167

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
7. gaia. LANGILE-ROLA
Lanaren Antolakunde Zientifikoa: F. W. Taylor
Azken batean, makinaren eraginkortasuna edo efizientzia mugimenduen ekonomiaren
―mugimenduak aurreztearen, gutxitzearen― mende dagoen bezalaxe, halaxe gertatzen
da langilearen eraginkortasunarekin ere: hau da, zenbat eta alferreko ―beharrezko ez
diren― mugimendu gehiago ezabatu, orduan eta errendimendu handiagoak lortuko
dira kostu baxuagoan.
baxuagoan
Taylor zen lantegian egunero sortzen ziren arazo teknikoak konpontzeaz arduratutako
ingeniari bat;
bat hark ez zuen kezka handirik gizarte-arazoak konpontzeko edo
gizarte-antolamenduaz teoria orokorrak planteatzeko. Lantegi-gizon bat baino ez zen, nahiz
eta haren ideiek ondorio nabaria izan hala ekonomian nola politikan. Eta hori hala da,
taylorismoa delako zientzian oinarrituta industria handiko giza arazoak aztertzen
saiatu zen benetako lehen saioa.
saioa Beraz, teknikari huts bat zen, mugimendu baten —
Lanaren Antolakunde Zientifikoaren— sortzailea. Mugimendu horren ondorioak nabariak dira
oraindik ere Mendebaldeko gizartean.
Lana egiten duenaren esperientzia zalantzan jartzea da abiapuntua: esperientziaren ordez,
Taylorrek analisia eta behaketa jarriko ditu, eta horiek beste norbaitek egin beharko
ditu, ez lanaren egileak.
egileak Abiapuntu hori planteamendu psikologiko berri batean oinarritzen
da. Taylorrentzat, norbanakoak eskema sinple baten arabera mugitzen dira:
estimulua-erantzuna; eta estimulua ekonomikoa da funtsean.
funtsean Hots, zio ekonomikoak
168
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Lanaren Antolakunde Zientifikoa: F. W. Taylor
Taylorismoaren ezaugarriak



Erabat bereizten dira lana programatzea eta lana egitea. Zeregin
bakoitza egin aurretik, aztertu egin behar da, hura egiteko modu
zientifikoa aurkitzeko (metodoen eta lanabesen aldetik).



Zereginen zatiketa. Merkantzia jakin baten produkzio-prozesua
faseka edo atalka deskonposatzen da.



Denbora-tarteen zatiketa. Zeregin jakin bat gauzatzeko
justu-justu beharrezkoa den ereduzko denbora-tartea objektiboki
kalkulatu eta betearaztea. Hor sartzen dira kronometratzea,
jarduera neurtzea, eta abar.



Mugimenduen
arrazionalizazioa.
Zeregin
bakoitzerako
mugimendu egokienak diseinatzen dira, ahalik eta nekerik
gutxien eta eraginkortasun handienarekin lan egiteko (mina eta
energia aurreztea).
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Taylorismoaren ezaugarriak



Lanpostuen kalifikazioa. Langile bakoitzak bera hobeto
moldatzen den jardueran egin behar du lan. Horrexegatik,
beharrezkoa da jarduera bakoitza zertan datzan (hots, haren
edukia) ondo definitzea eta jarduera horiek bete behar dituzten
langileen ezaugarriak zehatz finkatzea.



Produkzioa sustatzeko soldata-sistema. Hori zuzenki erlazionatuta
dago zereginekin, denbora-tarteekin eta produzitzen denarekin
(asteroko edo hamabostean behingo ordainketak, ordubeteko edo
ordu erdiko lanaren araberakoak; sari edo primen sistema, etab.).
Soldata-igoerak errendimenduaren gehikuntzei lotzen zaizkie:
hots, ordainketa-sistema bat zehazten da, errendimendu
«normal»era iristen ez den langilea zigortu eta iristen dena
saritzen duena.
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Lanaren Antolakunde Zientifikoa: F. W. Taylor
Taylorismoaren ezaugarriak: adibidea
Produktu bat ekoizteko beharrezkoak diren bost urratsak pertsona batek egiten baditu, ale bat baino ez du ekoitziko

Bost lagunen artean, bakoitzak produkzio-urrats jakin bat eginez, hamar ale ekoitziko dituzte denbora berean
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Lanaren Antolakunde Zientifikoa: F. W. Taylor
Kritika taylorismoari
Taylorismoak langilearen nortasunaren hainbat beharrizan ase gabe edota zapuztuta uzten
ditu. Hots, langile-rola teknifikatzeak eta arrazionalizatzeak kalte psikologikoak
dakartzate: nekea, apatia, asperdura, ekimen eta sormen pertsonalaren galera,
galera eta
abar. Horrez gain, sakondu egiten da soldatapekoen (langileen) eta patroien (nagusien)
arteko aurkakotasuna.
aurkakotasuna

 Taylorismoarentzat,
zientifikoki zehaztu

hainbat zereginetan lanaren errendimendua
ahal da. Baina hori kalkulatzea ez da batere
objektiboa;
objektiboa areago, ezin da hori egin, ingeniarien ―errendimendua
zehaztu nahi duten ingeniarien― eta langileen ―beren lana
neurtzen ari zaien langileen― artean tentsiorik eta tirabirarik
sorrarazi gabe.
gabe



Taylorismoarentzat, pizgarri ekonomikoekiko erreakzioa positiboa
omen da beti. Taylorrek langilea eta, azken batean, gizakia homo
economicus huts bat balitz bezala definitzen du. Baina hori ez da
guztiz zuzena. Gaur egun, badakigu motibazio ekonomikoaz gain, beste
motibazio-iturri batzuk ere badaudela (afektiboak, sozialak, politikoak...).
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Kritika taylorismoari



Taylorrek lanaren kontzepzio utilitarista dauka: Taylorrentzat langilea
beste makina bat da produkzio-katean.
produkzio-katean Gainera, lanaren gehiegizko
espezializazioak
lanaren
atomizazioa
eta
langilearen
deskualifi-kazioa dakartza eta, ondorioz, langilearen izaera mugatzen
eta garapen pertsonala gauzatzeko aukerak murrizten ditu (alienazioa).
alienazioa



Taylorismoak lana egiten dutenen (esku-langileen) eta zuzendarien
(buru-langileen) arteko banaketa bortitza egiten du, gehiegizkoa, eta
ondorioz, alienazio-arazoak eragiten ditu.



Taylorismoak, sindikatuen lana baztertu nahirik, efektu ideologikoak
eragin ditzake langileriarengan,
langileriarengan eskua sartzen baitu negoziazio
kolektiboaren
alorrean
―soldatak,
laneko
baldintzak,
errendimenduak eta abar finkatzeko orduan―.
orduan― Eta nabaria da
taylorismoak ezin izan duela negoziazio sindikala ordezkatu.
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Kritika taylorismoari



Dena dela, ezin da ukatu taylorismoa lehen saioa izan zela
lan-harremanen azterketan arrazionaltasuna sartzeko.
sartzeko Eta aitortu
beharra dago produkzio industrialaren arazoak aztertzeko ikuspegi
analitikoari ekarpen positiborik ere egin ziola taylorismoak. Hainbat
ikerketa egin ondoren, emaitza eta ezagupen esanguratsu asko lortu
izan dira: nekeaz eta esfortzu fisikoaz, argiaren intentsitateaz eta
lan-giroaz, besteak beste. Eta ikerketa horietatik abiatuta, gainera,
laneko harreman sozialak aztertzera salto egin zen, «Giza Harremanen
Eskola» sortuz.

Amaitzeko,
Amaitzeko, nabarmenduko
nabarmenduko dugu
dugu zein
zein izan
izan zen
zen Taylorren
Taylorren merezimendua:
merezimendua:
ezagutza
ezagutza aldetik
aldetik egindako
egindako ekarpena
ekarpena baino
baino gehiago,
gehiago, industria-enpresako
industria-enpresako
giza
izana
gizaarazoez
arazoezsentsibilizatu
sentsibilizatuizana.
izana.
Harenideiek,
ideiek,laudorioak
laudorioakbaino,
baino,kontrako
kontrakoiritzi
iritzi
izana Haren
kritikoak
kritikoak jaso
jaso zituzten
zituzten gehienbat.
gehienbat. Eta,
Eta, hain
hain zuzen
zuzen ere,
ere, zuzena
zuzena da
da esatea
esatea
Taylorren
Taylorrenustekizun
ustekizunfaltsuen
faltsuenkontra
kontragaratu
garatuzela
zelaEnpresaren
EnpresarenSoziologia.
Soziologia.
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Taylorismoa eta Fordismoa

HENRY FORD
(1863-1947)

Fordismoa taylorismoaren gailurra-edo dela esan dezakegu.
HENRY FORDek lana kate mekanizatuetan egiteari ekin zion.
Hots, berak sortutako Ford Motor Company enpresan aplikatu
zituen lanaren antolakunde zientifikoaren (taylorismoaren)
printzipioak, baina ekarpen berri bat eginez: muntaketa-katea.
muntaketa-katea
Horrela, produktu estandar bat (Ford T automobil modeloa) modu
masiboan eta merke ekoizten hasi zen.

Muntaketa-kateen
Muntaketa-kateen bidez,
bidez, langileen
langileen mugimenduak
mugimenduak minimizatu
minimizatu zituen,
zituen, piezak
piezak langileengana
langileengana
eramanez,
eramanez, eta
eta ez
ez langileak
langileak piezetara:
piezetara: horrela,
horrela, kostuen
kostuen eta
eta fabrikazio-denboren
fabrikazio-denboren murrizketa
murrizketa
garrantzitsua
garrantzitsualortu
lortuzuen.
zuen.Horrez
Horrezgain,
gain,Fordek,
Fordek,Taylorren
Taylorrenantzera,
antzera,produktibitate-hazkundearen
produktibitate-hazkundearen
eta
eta soldata
soldata altuen
altuen arteko
arteko bateragarritasuna
bateragarritasuna defendatu
defendatu zuen,
zuen, baita
baita praktikara
praktikara eraman
eraman ere,
ere,
langileei
langileei soldatak
soldatak igoz.
igoz. Hala
Hala ere,
ere, igoera
igoera horien
horien helburu
helburu nagusia
nagusia lanpostuen
lanpostuen errotazio-maila
errotazio-maila
altuak
altuak murriztea
murriztea zen.
zen. Fordek
Fordek produktibitatearen
produktibitatearen hazkunde
hazkunde itzelak
itzelak lortu
lortu zituen.
zituen. Nolanahi
Nolanahi ere,
ere,
lanaren
lanaren monotonia
monotonia eta
eta intentsitate
intentsitate handiegia
handiegia izan
izan ziren
ziren esperientzia
esperientzia horren
horren alderdi
alderdi
negatiboak.
negatiboak.Ondorioz,
Ondorioz,absentismoak
absentismoaketa
etalan-osasun
lan-osasunarazoek
arazoekoso
osogora
goraegin
eginzuten
zuten(Heras,
(Heras,
2004:
2004:145-146).
145-146).
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Taylorismoa eta Fordismoa
Ikus ditzagun zenbait bideo:
http://www.youtube.com/watch?v=Nr4rfwnZ7KE
http://www.youtube.com/watch?v=dK3obj3EBwo&feature=related
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1920ko hamarkadan, «Western Electric Company» enpresako arduradunak
kezkatuta zeuden lantegietako arazoak zirela eta: lan hutsegiteak,
pertsonalaren txandaketa edo errotazioa, errendimendu baxua, kexa
laboralak, grebak, eta abar.
abar Horrela, Elton Mayo-ri, Harvard Unibertsitateko
Industria Ikerketako irakasleari, eskatu zioten Hawthorne-ko lantegian azterketa
batzuk egin zitzan, lan-baldintzek produktibitatean zuten eragina neurtzeko
asmoz.
Elton Mayok hainbat esperimentu egin zituen, garai hartan
ohikoak ziren postulatu edo usteetan oinarrituta. Bi ziren,
funtsean, postulatuok:

Elton Mayo
(1880-1949)

 Gizabanakoak jokaera indibiduala du;
besteen portaerak ia ez dauka eraginik
norbanakoarengan.
 Gizabanakoaren jokaera motibatzen duen
pizgarri nagusia ekonomikoa da.
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Postulatu edo uste haiek kontuan hartuta, enpresa-aholkulariek proposatu ohi
zituzten konponbideak ere, oro har, ekonomikoak eta fisiologikoak izaten ziren:
ordainsari materialak, hutsarteak lanean, giro atsegina, eta abar.
Jarraian ikusiko dugunez, Elton Mayok tankera horretako aldagaiekin egin zituen
esperimentuak eta, guztiz ustekabean, harrituta, honako hau egiaztatu zuen:

horietako ezein aldagaik ez zuela kasik erlaziorik
langileen errendimenduarekin.
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Esperimentuon historia, laburki bada ere, honela adieraz dezakegu:
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Segidan beste esperimentu bat egin zuten, baina orduko hartan aldagai gehiago
kontrolatuz.

181

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
7. gaia. LANGILE-ROLA
Elton Mayoren esperimentuak. Ondorioak
Esperimentuon emaitzak ikusita, Elton Mayoren ordura arteko postulatuak edo
usteak bertan behera erori ziren: langileen lanarekiko gogoak eta motibazioak
(eta, hedaduraz, produktibitateak) ez zuten zerikusirik argiaren
intentsitatearekin, ez lan-jardunaldi motarekin, ez ordainsari-sistemarekin,
ezta neurri fisiologikoekin ere. Sinple-sinpleki, langileek gehiago eta
gogorrago egiten zuten lan, arreta ipintzen zitzaielako, nolabait tratu
berezia jasotzen zutelako, beren burua garrantzitsu sentitzeko motiboak
ematen zitzaizkielako, beren zereginak zentzua zuelako.

Beraz, langilearen ustezko indibidualismoa eta materialismoa,
postulatu psikologiko unibertsal gisa, ukatuta eta baztertuta
gelditu dira horrela.
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Beste zenbait esperimentu ere egin zituzten eta ondoriotzat honako hau atera
zuten: langileek berez-berez taldeak osatzen zituztela, eta modu
espontaneoan lider natural batzuk hautatu; eta, gainera, taldeak lankideen
portaera indibidualean eragin egiten zuela; azken batean, antolakunde
informal bat existitzen zela, antolakunde formalaz apartekoa eta arau
sozial propioekin hornitua (batzuk ahoz aditzera emanak, beste batzuk
ekintzen bidez adieraziak); horrela, indarrean zegoen jokabideari buruzko
kode estraofizial bat, zeinak taldeko kideengan eragin handia baitzuen,
haiei arau batzuk finkatuz, honakook kasu:

1) Ez duzu larregi lan egin behar.
2) Ez duzu gutxiegi lan egin behar.
3) Lankide bati kalte egin diezaiokeen ezer ez
diezu nagusiei esan behar.
4) Ez duzu distantzia sozial bat mantendu edo
ofiziosoki jokatu behar.
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Elton Mayok, hortaz, berebiziko garrantzia izan duen aurkikuntza egin zuen:
talde informalen presentzia aktiboa industrian.
industrian Gizakia ez da bere
esfortzuaren truke ordainsari materiala soil-soilik bilatzen duen norbait. Aitzitik,
badauzka, eduki, interesatzen zaizkion beste hainbat eta hainbat pizgarri:
besteak beste eta bereziki, bere lagunekin ondo konpontzea, lagun talde bateko
partaide sentitzea. Bestela esanda, gizaki oso eta erabatekoa da, bai interes
materialak eta bai interes espiritualak dituena, arrazionala eta irrazionala,
logikazkoa eta sentimenduzkoa. Horrela, sasoi hartan indarrean zeuden
postulatuak lurperatu egin zituen Elton Mayok, eta justu aurkakoak
aldarrikatu:
aldarrikatu
Langilea ez da nagusiki interes ekonomikoengatik mugitzen.
Langileak

ez du jokatzen edo erantzuten gizabanako isolatu
bat balitz bezala; lan taldeko partaide den neurrian eta horren
arabera baizik.

Bi zutabe orokor horietan oinarrituta, esan daiteke gizaki sozialak
ordezkatu zuela homo economicusa.
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Une hartaz gero, Elton Mayori eta beste zenbait ikertzaileri esker, diziplina berri bat
garatzen eta gorpuzten joan zen: «Giza Harremanak» izeneko diziplina jaio zen,
AEBko industriako patroien eta langileen pentsamoldea eta jokamoldea aldatzera
bideratua. Bere eragina nabarmena izan zen (eta izaten jarraitzen du) enpresen
jardunean, batez ere goi-mailako zuzendaritzaren ideologian.
Giza Harremanen helburua honetan zetzan, funtsean: langileen arteko

berezko kooperazio edo lankidetza espontaneoa lortzean, hain
zuzen ere; betiere errendimendua igoarazteko, langileen izate eta
sentimenduekiko errespetuaren bidez.
bidez Horrela, hautsi egin zuen ordura
arte nagusi izan ziren eredu mekanikoekin (taylorismoa, fordismoa),
langilearen sentimenduak eta harreman informalak aintzat hartuta.
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Giza Harremanen teoria ez zen jaio kasualitatez eta ikertzaile
trebe batzuen ondorioz. Teoria edo korronte horren sorburuan,
enpresa moderno handietako lan-baldintza arrazionalizatuen
aurkako langileen borroka dago. Giza Harremanen eskola, beraz,
langileen borroken eta aldarrikapen berrien oihartzuna izan
zen. Hau da, Giza Harremanen mugimendua langileen
aldarrikapenen bertsio demokratiko eta humanista da, baita
langileen
potentzial
iraultzailea
ekimen
erreformistetara
bideratzeko bitartekoa ere.

Gainera, Hawthorneko azterketei esker, Enpresaren Soziologiak behin betiko
izaera bat lortu zuen;
zuen izan ere, bistan geratu zen taldeek lan-erakundeetan
duten garrantzia;
garrantzia eta, aldi berean, lan egiten duten guztiak azter daitezkeela
rol jakin batzuk betetzera mugatuta baleude bezala,
bezala eskubide eta
betebeharretan araututa deskriba daitezkeen rolak.
http://www.youtube.com/watch?v=PrtDFal1-vU&feature=related
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Bere ekarpenak aipagarriak izan badira ere, Giza Harremanen teoriak jaso ditu,
jaso, hainbat kritika eta xehetasun ere:



Egia da langileek emozioz eta samurki jokatzen dutela beren kideekiko eta
nagusiekiko harremanetan, eta egia da, halaber, sarritan beren interes pertsonalen
aurretik jartzen dutela taldearekiko elkartasuna. Hala eta guztiz ere, aurrekoa egia den
arren, ez dago ondorioztatzerik langileen jarrera nagusiki afektiboa denik.
denik



Langilea ez da homo economicus abstraktu bat, bere jokaera
ongizate material gorena lortzera zuzentzen duena. Baina, dena
dela, ez dago dirua bigarren maila batera zokoratzerik, beti
aintzat hartu behar den faktorea baita.
baita



Hawthorneko esperimentuetatik abiatuz, Mayoren jarraitzaileek segurutzat eta
finkotzat jo zuten langileek fabrika guztietan ondo definitutako egitura egonkor samarra
duten taldeak («kuadrillak» edo «pandillak») sortzen dituztela. Baina ezin da
baieztatu erakunde orotan antzerako taldeak daudela. Taldeen aniztasuna handia
da oso. Egonkorrak nahiz ezegonkorrak izan daitezke. Egitura askotarikoak.
askotarikoak
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Harremanen eskolak garrantzia kendu zien instituzio sozial handiei (alderdi
 Giza
politikoei eta sindikatuei) enpresako arazoak konpontzeko orduan; eta talde
txikien garrantzia azpimarratu zuen.
zuen
gain, Giza Harremanen mugimenduak ez zituen ikusi nahi
 Horrez
izan enpresa antolakundearen barnean gertatzen ziren gatazkak;
arazoak albo batera lagata, enpresa «familia» bat balitz bezala
ikusten ahalegindu zen.
zen
Harremanen teoriak industriaren mundua mundu hertsi, itxi, zarratu gisa
 Giza
dakusa,
dakusa bere kasa dabilena (buruaskia) eta gizartetik bakartua, isolatua dagoena. Eta
ikuspegi hori da, duda izpirik barik, kritikarik gogorrenak jaso dituena. Izan ere,
geroagoko hainbat ikerketatan argiro nabarmendu da kanpo-faktoreen garrantzia eta
eragina giza harremanetan.
harremanetan Hau da, industria bakoitzaren egitura konkretuak ere
baldintzatzen du giza harremanen egoera ona edo txarra izatea: hots, lantegiaren
tamainak, lan motak, produkzio-prozesuak, teknologiak, ziklo ekonomikoek, gizartean
langileek duten integrazio- edo isolamendu-mailak...; horiek guztiek eragin egiten dute
antolakunde informalean, noranzko batera edo bestera bideratuz. Nabarmena da,
hortaz, ingurune orokorraren garrantzia erabakigarria dela giza harremanentzat.
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enpirikoa
Ikusi berri dugunez, Giza Harremanen teoriak buruaski eta gizartetik isolatuta
dakusa enpresa. Eta ikuspuntu horri kritika latza egin zaio. Izan ere, enpresako
giza harremanak ondo aztertu eta ulertu nahi badira, ezinbestekoa da
ingurune soziala ere ezagutzea.
ezagutzea Hipotesi horren lekuko hainbat datu enpiriko
ditugu, besteak beste Frantzian 1950eko hamarkadan egindako inkesta zabal
bati dagozkionak.
Inkesta horretan galdera ugari egin zitzaizkien, nazio osoan barrena,
hainbat langileri. Galderotako bi honako hauek izan ziren:

Nagusiaren

(patroiaren)
eta
langileen
(soldatapekoen)
arteko
harremanetan,
zer
nagusitzen da: konfiantza edo mesfidantza?
Orain egiten ari zaren lana atsegin al duzu?

Lehengo
Lehengo galderak
galderak langilearen
langilearen enpresako
enpresako giza
giza harremanen
harremanen (klima
(klima sozialaren)
sozialaren) izaera
izaera
antzeman
antzeman nahi
nahi du.
du. Bigarrenak
Bigarrenak langilearen
langilearen laneko
laneko asetasuna
asetasuna edo
edo poztasuna
poztasuna islatzea
islatzea du
du
helburu.
helburu. Azken
Azken batean,
batean, galderon
galderon bitartez
bitartez aztertu
aztertu nahi
nahi da
da klima
klima sozial
sozial onak
onak ezinbestean
ezinbestean
laneko
dakarren
lanekopoza
pozadakarren.
dakarren.
dakarren
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Patroien
Patroien eta
eta langileen
langileen artean
artean konfiantza
konfiantza dagoela
dagoela esaten
esaten duten
duten
gehien-gehienak
gehien-gehienak (%
(% 97
97 inguru)
inguru) gustura
gustura daude
daude beren
beren lanarekin.
lanarekin.
Aitzitik,
Aitzitik, bada
bada talde
talde txiki
txiki bat
bat (%
(% 16
16 edo)
edo) bere
bere lanarekin
lanarekin gustura
gustura ez
ez
dagoena,
dagoena, eta
eta taldetxo
taldetxo hori,
hori, ia
ia oso-osorik,
oso-osorik, patroien
patroien eta
eta langileen
langileen
artean
arteanmesfidantza
mesfidantzadagoela
dagoeladiotenek
diotenekosatzen
osatzendute.
dute.

Datuoi
Datuoi begira,
begira, zuzena
zuzena dela
dela dirudi
dirudi Giza
Giza Harremanen
Harremanen ikuspegi
ikuspegi
klasikoa
klasikoa (oinarrizko
(oinarrizko hipotesia):
hipotesia): klima
klima sozial
sozial onak
onak laneko
laneko
poza
poza dakar
dakar..
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Baina inkestak bistaratu zuen lanaz kanpoko faktore batzuen eragina ere:
1) «Etxebizitza propioa atsegin izatea»
izatea faktorea. Beren etxebizitza atsegin
duten langileak beren lanarekin ere gusturago daude, eta jarrera
horretan ez du eragin handirik laneko klima sozialak edo giza
harremanen izaerak (patroiarekiko konfiantzak/mesfidantzak).
konfiantzak/mesfidantzak)
2) «Langileen aldarrikapen eta mugimenduekiko interesa»
interesa faktorea.
Langileen aldarrikapen eta mugimenduekiko interesa duten langileek
garrantzi handiagoa ematen diete patroiarekin dituzten harreman
informalei ere.
ere
3) «Politikarekiko interesa»
interesa faktorea. Gai eta auzi publikoez gehien
interesatzen diren langileek ematen diote giza harremanei garrantzi
handiena. Aldiz, politikaz batere arduratzen ez diren langileak,
patroiarekin duten harremana atsegina izan nahiz ez, beti agertu ohi
dira beren lanarekin pozik.
pozik
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4) «Hezkuntza-maila»
Hezkuntza-maila faktorea. Hezkuntza-maila baxuko langileak gustura
sentitzen dira lanean, eta jarrera horretan enpresako klima sozialak
duen eragina txikiagoa da hezkuntza-maila altuagoko langileen kasuan
baino.
baino

Laburpen
Laburpen modura:
modura: zenbait
zenbait kasutan,
kasutan, giza
giza
harremanek
harremanek ia
ia ez
ez dute
dute eraginik
eraginik langileen
langileen
sentimenduetan;
sentimenduetan; beste
beste kasu
kasu batzuetan,
batzuetan, ordea,
ordea,
eragin
eragin hori
hori handia
handia izaten
izaten da;
da; eta
eta eragin
eragin murritz
murritz
edo
handi
hori
giza
harremanen
edo
handi
hori
giza
harremanen
kanpo-ingurunearen
kanpo-ingurunearenmendekoa
mendekoaizango
izangoda.
da.
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Horrela, beraz, Giza Harremanen teknikak eraginkorrak izango dira zenbait
egoera edo testuingurutan, baina ez guztietan.
guztietan Lantegiko sistema sozialean
eragiten duten faktore sozioekonomiko anitzek erabakitzen dute teknika horien
eraginkortasuna edo eraginkortasunik eza.
Inkestako emaitzetan erreparatu dugun bezala, langilea politikaz interesatuta
egoteak (edo ez egoteak), bere etxebizitzarekin pozik egoteak (edo ez egoteak),
hezkuntza-maila baxukoa edo altukoa izateak… horiek guztiek eragina dute
langileak lanean erakusten duen poztasunean; batzuetan, gainera, eragin hori
erabakigarria izaten da eta, ondorioz, ez du batere eragiten lantegiko klima
soziala atsegina edo desatsegina izateak; beste batzuetan, berriz, garrantzi
izugarria izaten du klima sozial horrek.
Lantegiko Giza Harremanak ez dira pertsonen arazo oro konpontzeko
sendabelar miragarriak. Eraginkortasun mugatua dute. Tratu ona eta
kontsiderazioa (edo errespetua) ez dira nahikoa izango inguruko egitura
sozialean sorrera duten arazoak konpontzeko.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
1) Laneko alienazioa, baldintza teknologikoek eragindakoa, enpresa
kapitalistetan baino ez da gertatzen.
DA. Enpresa sozialista ere, produktiboa izan nahi duen heinean,
 GEZURRA
baldintza teknologikoei lotuta dago, eta horiek alienazioa eragin dezakete lanean.

2) Teknologiak lan neketsu eta degradagarrietatik libra gaitzake.
DA. Teknologia, lehen esku hutsez egiten ziren hainbat
 EGIA
lan automatizatzera ailegatu denez, tresna askatzaile bihurtu
zaigu. Haatik, izan duen arrakasta horrek berorrek bere boterea
handitu du, eta horrek, era berean, alienazio mota berriak, ez
hain agerikoak, ezkutuagoak, sorraraz ditzake.
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3) Oso ohiko edo errutinazko lana da gutxien asetzen eta pozten gaituena.
DA. Errutinazko lana, langilearen arretarik ia eskatzen ez duena,
 GEZURRA
langileak modu mekanikoan egiten duena, ez da gutxien asetzen gaituena izaten.
Lan mota horretan, oso litekeena da langileak parada izatea bere arreta garrantzi
handiagoko arazoetan jartzeko. Langilea gutxien asetzen duen lana, monotonoa
izateaz gain, langileari arreta konstantea eskatzen diona da.

4) Industriaren automatizazioak laster ezabatuko ditu lanik desatseginenak.
DA EGIA. Automatizazioaren zabalpena oso txikia da
 EZ
oraindik. Herrialde garatuenetako industriako zenbait
adarretan baino ez dago.
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5) Teknologia gizakiarentzat kaltegarria denik ezin da baieztatu erabateko
ziurtasunez.
DA. Lehenago ere esan dugun legez, teknika neutroa da
 EGIA
berez, eta gizakiaren zerbitzurako (mesederako) nahiz bere
nortasunaren aurka (kalterako) erabilia izan daiteke. Hori dela
eta, beharrezkoa da gizarteak kontrola dezan teknologia hori
zein helbururekin erabiltzen den.

6) Harreman sozial informalak, antolakunde formalak ezarritako «arau»
arau etatik
desbideratzen direnez gero, jarrera irrazionalen adierazpenak dira.
DA. a) Zenbait kasutan, harreman sozial informalak jarrera
 GEZURRA
aldarrikatzaileen eta protesten ondorio izaten dira, eta «arrazionaltasun» mota jakin
bati aurkako beste «arrazionaltasun» mota baten bitartez aurre egiten zaio horrela;
b) Gainera, adierazpen ez-arrazionalak diren arren (emoziozkoak, ludikoak, etab.),
horien bidez bilatzen dena zera da: «arrazionaltasun» zorrotz baten aplikazio
unilateral zurrunak mugatzen edo hertsatzen dituen giza nortasunaren hainbat
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7) Giza Harremanen teknikak, funtsean, manipulatzaileak dira.



GEZURRA DA. Zenbait teknika manipulatzaileak izan daitezke eta, izatez, askotan,
halakoxeak dira. Baina teknika horiekin laneko klima sozial atsegina lortzea baino
ez bada nahi, langileen eskubide bat bera ere murriztu gabe, orduan teknika horiek
ez dira, ez, beste sistema limurtzaile asko baino manipulatzaileagoak izango.

8) Produkzioaren murriztapena autogestio-saio bat bezala uler daiteke.
DA. Produktibitatea mugatzea autogestio-saio
 EGIA
minimotzat jo genezake, horrek antolakunde formalaren eta
teknologiaren baldintzapenak nola edo hala kontrolatzea
ahalbidetzen duen neurrian.
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Ariketak
Egia ala gezurra?
9)

Lantegitik at dauden
eraginkortasuna.

faktoreen

mende

dago

Giza

Harremanen

DA. Giza Harremanak ez dira pertsonen arazo oro konpontzeko sendabelar
 EGIA
miragarriak. Eraginkortasun mugatua dute. Tratu ona eta kontsiderazioa (edo
errespetua) ez dira nahikoa izango inguruko egitura sozialean sorrera duten
arazoak konpontzeko.

10) Diruak lan pizgarri moduan duen balio txikia erakusten dute Hawthorneko
lantegiko esperimentuek, besteak beste.
DA. Nahiz eta, inoiz, Hawthorneko lantegiko
 GEZURRA
esperimentuetatik ondorio hori atera izan duten, ez da
bidezkoa eta zuzena hala egitea. Esperimentu horiek
frogatzen dutena honako hauxe baino ez da: alegia,
langilearen nortasunean, pizgarri ekonomikoek ez ezik,
pizgarri ez-materialek ere eragin egiten dutela.
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Eztabaidagaia
Antolakunde informala versus Antolakunde formala

Antolakunde
informala

Antolakunde
formala

Ez ofiziala

Ofiziala

Boterea eta politika

Autoritatea eta erantzukizuna

Pertsona

Lanpostua

Liderraren botere-iturria

Taldeak emandakoa

Zuzendaritzak esleitutakoa

Jokaeraren jarraibideak

Arauak (jokabidearen estandar

Legeak eta politikak

Izaera
Kontzeptu nagusiak
Ikuspegi nagusia

Kontrol-mekanismoak

informalak)

«Zigorrak»

Sariak eta zigorrak

Iturria: Newstrom (2007: 278).
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Eztabaidagaia
Antolakunde informalaren onurak eta arazoak

Onurak 

Arazoak 

Antolakunde formalarekin bat eginez gero,
sistema orokor eraginkor bat sortzen
laguntzen du.

Asmo txarreko zurrumurruak zabal
ditzake.

Zuzendaritzaren lan-karga arintzen du.

Kontrako jarrerak susta ditzake.

Lana egiten eta borobiltzen laguntzen du.

Aldaketekiko zurrun eta mesfidati ager
daiteke.

Lankidetza errazten du.

Pertsonen eta taldeen arteko gatazkak
eragin ditzake.

Zuzendaritzaren hutsuneak edo gabeziak
bete ditzake.

Zenbait langile bazter ditzake.

Lan-taldeei asetasuna eta egonkortasuna
ematen die.

Langileen motibazioa eta asetasuna
murrizten ditu.

Komunikazioa hobetzen du.

Zuzendaritzaren kontrolpetik kanpo
aritzen da.

Iturria:Enplegatuen
Newstrom (2007: 281).
emozioentzat

ihesbide
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Sarrera
Zuzendariez eta (esku-)langileez aparte, beste pertsonaia bat garrantzia hartzen
ari da erakunde gehienetan, batez ere enpresa handi eta konplexuetan:
teknikaria edo espezialista.
espezialista Kategoria horretan sartzen dira ingeniariak,
ekonomialariak, informatikariak, kimikariak, abokatuak, soziologoak,
psikologoak eta enpresarentzat lan egiten duten beste profesional asko.
asko
Schneider-en definizioa: «Teknikarien funtzioa mota askotako ezagutzak
edo gaitasunak ―urriak eta lortzeko zailak direnak― produkzio-prozesuan
aplikatzean datza». Baina ezagutza edota gaitasun horiek badute bereizgarri
bat: zientzian oinarritzen dira.
dira Teknikarien funtzioa, hortaz, zientziaren
printzipioak erakunde konplexuen jardunean aplikatzean datza.
datza Ondorioz,
laborategietan nahiz produkzio sailean, pertsonal sailean, sail juridikoan, sail
komertzialean… lan egin ohi dute.
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Sarrera
Teknikarien ugaritzea azaltzen duten arrazoiak asko dira:
a)Produkzio-prozesuaren konplexutasuna areagotu duen aurrerapen teknologiko
etengabeak mota guztietako ingeniarien premia eragin du.
b)Gainera, produkzioak berak geroz eta izaera zientifikoagoa du, eta horrek ikertzaile
gehiagoren beharra dakar.
c)Era berean, industriako burokrazien tamaina eta konplexutasun geroz eta handiagoak
antolakunde sozialean eta pertsonalaren administrazioan adituak diren
profesionalak behar ditu.
d)Eta, azkenik, industriaren eta gizarteko beste sektore batzuen arteko erlazio
konplexuek ere, noski, kanpo-harremanetarako adituen premia piztu dute (abokatuak,
publizitate-espezialistak edo jendarteko harremanetarako teknikariak, adibidez).
Gaur
Gaur egun,
egun, teknikari
teknikari bat
bat behar
behar da
da garai
garai batean
batean ««eskulangileenak
eskulangileenak»» ziren
ziren jarduera
jarduera
askotarako
askotarako (izan
(izan ere,
ere, informazioaren
informazioaren gizarte
gizarte berrietan,
berrietan, izugarri
izugarri hazi
hazi da
da langileen
langileen
prestakuntza,
prestakuntza,lanpostuan
lanpostuanjarduteko
jardutekobehar
beharden
denheziketa-premiarekin
heziketa-premiarekinparez
parezpare).
pare).Horrela,
Horrela,
lehen,
lehen, produkzio-prozesuaren
produkzio-prozesuaren erdigunean
erdigunean ««eskulangileak
eskulangileak»» zeuden
zeuden kokatuta,
kokatuta, baina
baina
azkenaldian
lekua
azkenaldianteknikariak
teknikariakari
aridira
dirahartzen
hartzenhaien
haienlekua.
lekua.
lekua
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Sarrera
Produkzio-prozesuan teknikariak gero eta gehiago balioeste hori gizarte osora
hedatu da: erakunde publikoek, zerbitzu-enpresek eta partikularrek, denek
behar izaten dituzte, etengabe, teknikarien zerbitzu kualifikatuak. Ukaezina da
teknikarien garrantzi gero eta handiagoa.
Azken
hamarkadetan,
teknikarien
Azken
hamarkadetan,
teknikarien
multzoa
multzoa ((««lepo-zuri
lepo-zuri»»en
en taldea)
taldea) izan
izan da
da
gizartean
gizartean bizkorren
bizkorren hazi
hazi den
den lanbide
lanbide
saila,
saila, eta
eta orain
orain ere
ere hala
hala da.
da. Dagoeneko,
Dagoeneko,
talde
talde horrek
horrek gainditu
gainditu egin
egin du
du langile
langile
««lepo-urdin
lepo-urdin»»en
en enplegu
enplegu kopurua
kopurua gizarte
gizarte
aurreratu
aurreratu ia
ia guztietan,
guztietan, eta
eta gaur
gaur egun
egun
bera
bera da
da lan-talde
lan-talde nagusia.
nagusia.
Eta horren guztiaren iturburuan, nabaria da iraultza zientifiko-tekniko
izenarekin ezagutzen den prozesuaren eragina.
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Iraultza zientifiko-teknikoa
Zientzia eta industriaren arteko harremana guztiz aldatu da: irauli egin da.
Lehen Industria Iraultzaren garaian,
garaian pertsona praktikoak izan ohi ziren asmatzaile
handiak, hots, teknikariak izan ohi ziren, eta ez zientzialariak: hortaz, esan liteke
zientziaren aurretik teknika zihoala, tiraka (esate baterako, Watt-en aurkikuntzak ez
ziren ikerkuntza zientifiko-teorikoaren ondorio, baizik eta lehenik lurrun-makina agertu
zen, eta gero baino ez ziren enuntziatu termodinamikaren legeak).
Gaur egun, berriz, Bigarren Industria Iraultzaren ostean,
ostean alderantzizkoa gertatzen da;
zientziak hartu dio aurrea teknikari: hau da, zientziak determinatzen eta zehazten du
garapen teknologikoa.
teknologikoa Laburki esanda: lehenago aurrerapen zientifikoa teknika
industrialaren mendean zegoen; gaur egun, ordea, garapen industriala da aurrerapen
zientifikoaren mendean dagoena (hala, egoera solidoaren fisikaren arloko teoriek ekarri
zituzten transistoreak; eta gauza bera esan genezake kimika modernoaren edo ikerkuntza
biologiko zein nuklearraren alderdi askotaz ere). Egoera berri horretan, esperientzia soilik
ez da aski lortu nahi diren emaitzak lortzeko; beharrezkoa da eredu teorikoak egitea ere;
are gehiago, zientzia zuzeneko produkzio-indar bihurtzen da, produkzio-faktore. Eta
halaxe iristen da lehen lerrora zientzia menderatzen duena, teknikaria.
teknikaria
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Iraultza zientifiko-teknikoa
Zehaztasunaren izenean, gaurko teknikariei zientzialari-teknikari esan beharko
genieke; izan ere, gaur egungo teknikarien ezagutzak eta gaitasunak ez dira esperientzia
hutsaren emaitza, heziketa eta prestakuntza zientifiko luze eta sakon baten fruitu baizik.
Egun, jarduera zientifikoa ezin da jada pertsona aberatsen entretenimendu hutsa balitz
bezala ulertu (Platon edo Lavoisier-en kasuetan legez).
Ezin da, ezta ere, unibertsitateko talde bakan batzuen eskuetan soilik dagoen jarduera
bat izan (XIX. mendean gertatzen zen moduan).
Gaur egun, milioika gizakiren lanbide bihurtu da jarduera zientifikoa. Horregatik,
praktika kolektibo gisa, zientziak antolakuntza behar du; eta kostu handiko
jarduera den neurrian, zientziak kudeaketa ere behar du.

Zientzia, funtzio sozial bat betez, herrialde baten
bizitzan txertatzen da: goi-mailako gizabanakoen
hezkuntza ahalbidetzen du. Eta gizabanako horiek
aurrerakuntza zientifikoak erabili, garatu eta hedatzen
dituzte, ikerketa teorikoenetatik hasi eta aplikazio
konkretuenetan bukatzeraino.
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Iraultza zientifiko-teknikoa
LanLan- eta
eta enpresa-munduari
enpresa-munduari dagokionez,
dagokionez, zientzia
zientzia produkzio-prozesu
produkzio-prozesu osoan
osoan
barneratzen
barneratzenda,
da,eta
etaharekin
harekinnahasten.
nahasten.

Zientziaren
Zientziarenaplikazioekin
aplikazioekinindar
indarproduktibo
produktiboguztiak
guztiakaldatu
aldatudira;
dira;indar
indar
produktibo
produktibo sozialik
sozialik iraultzaileena
iraultzaileena eta
eta orokorrena
orokorrena bihurtu
bihurtu da;
da; indar
indar
produktibo
produktibounibertsala
unibertsalada.
da.
Horrek
Horrekguztiak
guztiakislatzen
islatzendu
duzientziak
zientziakduen
duenleku
lekuberria.
berria.
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Teknikarien pentsamoldea
Teknikarien
bereizgarrietako
bat
beren
pentsamoldea
da.
Teknikariengandik espero den lehen gauza da zientzia-ezagutza
menderatuko dutela. Ez dio hainbeste axola zenbat dakiten, zer
jakituria-maila duten edo zenbateraino espezializatuta dauden; haien
ezagutzaren izaerak du garrantzia: aurretiaz ere esan dugunez, haien
jakituria zientifiko-teknikoa da; zientzia dute funts eta oinarri, arazo
konkretuei trebeziaz eta iaiotasunez irtenbidea aurkitzeko.
aurkitzeko
Eta badakigu zientziaren ezaugarri behinena metodoak direla; metodoak zientifikoak
badira da zientifikoa ezagutza.
ezagutza Ikaste-prozesua luzea izan ohi da, eta planteamendu
ordenatua eta sistematikoa eskatzen du. Hortik dator teknikari gehienek hezkuntza-maila
altua jaso izana, unibertsitate-mailakoa oro har.
Teknikariek
Teknikariek ―berdin
―berdin dio
dio non
non eta
eta zertan
zertan diharduten:
diharduten: industria-produkzioan,
industria-produkzioan, zerbitzuetan,
zerbitzuetan,
kudeaketan
kudeaketan nahiz
nahiz giza
giza jokaeraren
jokaeraren azterketan―
azterketan― mugimendu
mugimendu berbera
berbera islatzen
islatzen dute
dute (hots,
(hots,
zientzia
zientziaeta
etapentsamolde
pentsamoldezientifikoa
zientifikoabarneratzea
barneratzeagizartearen
gizartearenbaitan),
baitan), funtzio
funtzioberbera
berberadute
dute
(mugimendu
(mugimenduzientifikoak
zientifikoakeragindako
eragindakoaurkikuntzak
aurkikuntzaklandu
landueta
etaaplikatzea),
aplikatzea),eta
etahalaber
halaberkultura
kultura
zientifiko-tekniko
zientifiko-tekniko berbera
berbera dute
dute (balio
(balio berberak
berberak dituzte,
dituzte, arrazionaltasuna
arrazionaltasuna ulertzeko
ulertzeko
pentsaera
pentsaeraberri
berribat
batdute).
dute).
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Teknikarien lan-egoera
Teknikariek bereizgarri dute lan-egoera berri eta jakin bat ere. Lan-egoera
hori, funtsean, erakunde handi baten barnean beren zerbitzu
profesionalak praktikan jartzean datza. Teknikariek, gehienbat, ez dute
beren buruarentzat eta libreki lan egiten; soldatapean dihardute lanean
enpresa pribatu nahiz publiko batentzat.
batentzat Beren aitzindariek ―hots,
profesional liberalek― bezalako hezkuntza eta tituluak dauzkaten arren,
teknikariek ez dute beren kasa eta beren buruarentzat lan egiten, patroi edo
ugazabarentzat baino.
Horrez gain, egungo teknikariak ez dira jada, beren kasa isolatuta, sarritan baldintza
estuetan, zoriaren edo beren jenialtasunen baten zain, ikertzen ziharduten zientzialari
klasiko haien tankerakoak. Egungo teknikariak talde bateko kide izaten dira, ondo
antolatutako eta bitarteko asko dituen talde bateko kide, eta elkarlanean gauzatzen
dituzte ikerketak. Teknikari profesionalen lan-egoeraren berezitasun horien eragilea,
neurri handi batean, zientziaren konplexutasun biziki hazkorra da, zeina, noski,
geroz eta garestiagoa baita. Bat datoz ―lotura hertsia dute― egungo gizartean
teknikariak duen eginkizun berria eta garrantzi hazkorra, erakunde handien garapen eta
hedapenarekin; erakunde handien eta teknikarien artean, beraz, korrespondentzia da
nagusi.
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Teknikarien eta erakundearen arteko tirabirak
Teknikariak ugaritzearen eta erakunde handiak hedatzearen arteko
bat-etortze edo korrespondentziak ez du adierazten, ordea, bien artean
nahitaez harmonia dagoenik. Erakundearen eta teknikarien arteko
lankidetzak tentsioak eta gatazkak ere sorraraz ditzake. Eta
egiturazko arrazoirik egon badago hala gertatzeko.
Teknikarien eta erakundearen arteko gatazka potentzialek zientziaren helburuen izate
berezian dute iturburua. Zientziaren helburu aparteko horiek ez zaizkio ondo egokitzen
egitura burokratiko bati. Izan ere, honako hauek dira zientziaren ezaugarri berezi horiek:
horiek

Ezagutza
Ezagutza edo
edo jakintza
jakintza publikoa
publikoa da,
da, beste
beste zientzialari
zientzialari batzuekin
batzuekin
partekatu
partekatu eta
eta gizartera
gizartera zabaldu
zabaldu beharrekoa.
beharrekoa.
Kritika
Kritika zientifikoari
zientifikoariirekitako
irekitakoezagutza
ezagutza da.
da.
Sexu,
Sexu, adin,
adin, nazionalitate
nazionalitate edo
edo beste
beste ezein
ezein aurreiritziren
aurreiritziren mende
mende
ez
ezdagoen
dagoen ezagutza
ezagutza da.
da.
Interes
Interes materialik
materialik gabeko
gabeko ezagutza
ezagutza da,
da, zientziaren
zientziaren
aurrerapena
aurrerapenabeste
beste saririk
saririk bilatzen
bilatzen ez
ezduena.
duena.
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Teknikarien eta erakundearen arteko tirabirak
Balio eta arau horiek dira ikasketa-guneetan teknikariek berenganatzen dituztenak.
Eta bistan da ezaugarri zientifiko horiek ia erabat kontrajartzen zaizkiela
erakundeek ―merkatuko izaera dutenek, bereziki― gurtzen dituzten
printzipioei.
Horrela, enpresa baten baitan egiten diren aurkikuntza edo aurrerapen zientifikoak
enpresa horren jabetza pribatutzat hartzen dira; jakina, enpresak ez du nahi izaten
aurkikuntzok mundu zientifikora barreiatu eta zabaltzerik; eta, ororen buru,
enpresak mozkin komertziala bilatzen du. Ez da harritzekoa, beraz, teknikarien
eta erakundearen artean tirabirak izatea.
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Teknikari motak: zientzialari garbia,
zientzialari aplikatua eta erakunde barruko
zientzialaria
Zenbait egileren aburuz, teknikarien eta erakundeen arteko topaketatik jaio

da
«erakunde-gizakia» deritzoguna; beste zenbait egileren iritziz, aldiz,
«tekno-egitura» delakoa jaio da topaketa horretatik. Hots, era labur batean
esateko, bata edo bestea: edo erakundearen pean makurtzen den
gizabanakoa, edo teknikarien multzoaren pean makurtzen den erakundea.
erakundea
Gai eztabaidagarria da oso, bai bataren eta bai bestearen aldeko adibide asko
baitaude errealitatean. Aniztasun hori halakoa da, besteak beste, hein batean, hiru
zientzialari mota gutxienez bereiz daitezkeelako:

 Zientzialari garbia, zeinak zientziaren garapenari laguntzea baitu helburu.
 Zientzialari aplikatua, zeinaren helburua zientziaren garapenaren bidez
emaitza praktikoak lortzea baita.

 Erakunde barruko zientzialaria, zeinaren helburua erakundearen baitan
gora joatea («karrera egitea») baita.
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Teknikari motak: zientzialari garbia,
zientzialari aplikatua eta erakunde barruko
zientzialaria
Sailkapen hori oso baliagarria zaigu teknikarien jarduera profesionalean
tentsio-maila (edo harmonia-maila) ezberdinak izan daitezkeela bistaratzeko.
bistaratzeko
Horrela, erakunde barruko zientzialariak erakundearen helburuak bere egiten ditu;
zientzialari garbiak, aitzitik, uko egiten die. Hortaz, zientzialari garbiak
merkatu-enpresa batean lan egiten badu, enpresarekiko amorru ikaragarria piztuko
zaio. Ondorioz, tirabiren arriskua saihestuz, erakunde zientifikoetan lan egiten
saiatuko da, jakina. Zientzialari aplikatuaren kasuan, bestalde, enpresarekiko
integrazioaren eta aurkakotasunaren artean erdibidean-edo kokatuko du bere
burua.

Baina
Baina enpresarekiko
enpresarekiko teknikarien
teknikarien sentimenduak
sentimenduak direnak
direnak
direlakoak
direlakoak izanda
izanda ere,
ere, ez
ez dago
dago ahazterik,
ahazterik, egituraz,
egituraz,
kontraesan
kontraesan nabarmenak
nabarmenak daudela
daudela erakunde
erakunde handien
handien
helburuen
artean
helburuen eta
eta zientziaren
zientziaren helburuen
helburuen artean,
artean,
lehenago
artean lehenago
esan
esan dugunez.
dugunez. Bataren
Bataren eta
eta bestearen
bestearen printzipioak
printzipioak
―gogoan
―gogoan izan―
izan― aurkakoak
aurkakoak dira
dira hein
hein zabal
zabal batean.
batean.
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Teknikari motak: zientzialari garbia,
zientzialari aplikatua eta erakunde barruko
zientzialaria

Horrenbestez, zera ondoriozta genezake: zientziak aurrera

egin dezan, beharrezkoak dira antolakunde mota
ez-burokratikoak.
Richta-k
dioenez
««Industria
klasikoarekin
Richta-k
dioenez::
Industria
klasikoarekin
konparatuz,
konparatuz, zientziak
zientziak guztiz
guztiz bestelako
bestelako zuzendaritza
zuzendaritza
mota
mota bat
bat behar
behar du,
du, beste
beste lan-erregimen
lan-erregimen bat,
bat, beste
beste
arau
arau batzuk
batzuk bizitza
bizitza sozialerako;
sozialerako; azken
azken batean,
batean,
zientzia
zientzia garatu
garatu behar
behar dutenei
dutenei subjektibotasunsubjektibotasun- eta
eta
erantzukizun-maila
altuagoak
eman
behar
erantzukizun-maila
altuagoak
eman
behar
baitzaizkie,
baitzaizkie, beren
beren sormena
sormena eta
eta ekimena
ekimena pizteko
pizteko eta,
eta,
jakina,
jakina, beren
beren burua
burua errealizatzeko.
errealizatzeko. Sistema
Sistema
industrial
industrial klasikoko
klasikoko egitura
egitura hierarkikoaren
hierarkikoaren ordez,
ordez,
zientziak,
zientziak, bere
bere aurrerapena
aurrerapena bermatzeko,
bermatzeko, printzipio
printzipio

BUROKRAZIA
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Teknikari errebeldeak eta teknikari
integratuak

Zientziaren
Zientziaren eta
eta erakunde
erakunde handietako
handietako egitura
egitura burokratikoaren
burokratikoaren arteko
arteko
kontraesanak
kontraesanak direla
direla medio,
medio, hainbat
hainbat teknikari
teknikari beren
beren egoera
egoera desatseginaz
desatseginaz
jabetu
jabetu eta
eta matxinatu
matxinatu egiten
egiten dira.
dira. Beren
Beren helburua,
helburua, parte-hartze
parte-hartze
maila
maila handiagoen
handiagoen bitartez,
bitartez, egitura
egitura burokratikoek
burokratikoek dauzkaten
dauzkaten
zurruntasunak
zurruntasunak ezabatzea
ezabatzea da.
da. Azken
Azken batean,
batean, erakunde
erakunde handietako
handietako
kudeaketa-eredu
kudeaketa-eredu tradizionalak
tradizionalak desagerraraztea
desagerraraztea bilatzen
bilatzen dute,
dute, zeren
zeren
argiro
argiro konturatzen
konturatzen baitira
baitira ezen,
ezen, «garapen
«garapen zientifiko
zientifiko eta
eta teknikoaren
teknikoaren
buruak
buruak diren
diren arren,
arren, egiazki
egiazki ez
ez dituztela
dituztela kontrolatzen
kontrolatzen ez
ez garapen
garapen
horren
horren baldintzak,
baldintzak, ez
ez haren
haren erabilera,
erabilera, ezta
ezta haren
haren helburuak
helburuak ere.
ere.
Ez
dutela
botere
sozialik
ohartzen
(F.
A.
Ez
dutela
botere
sozialik
ohartzen dira
dira
horrela»
(F. Bon
Bon eta
eta
A.
Beste
teknikari
asko,
ordea,
eta
gustura
dira
Beste
teknikari
asko,
ordea, integratuta
integratuta
etahorrela»
gustura sentitzen
sentitzen
dira
Burnier).
Burnier).
gaur
gaur egungo
egungo erakundeetako
erakundeetako egituren
egituren baitan:
baitan: ez
ez da
da harritzekoa,
harritzekoa,
baldintza
baldintza material
material oneko
oneko bizimoduaz
bizimoduaz gozatzen
gozatzen baitute.
baitute. Langileen
Langileen
klasearekin
klasearekin konparatuz,
konparatuz, soldata
soldata altuak
altuak jasotzen
jasotzen dituzte,
dituzte, balio
balio
handiko
handiko ezagutzen
ezagutzen jabe
jabe dira,
dira, ekonomiaren
ekonomiaren gorabeherek
gorabeherek ez
ez diete
diete
apenas
eragiten,
eta
beren
«karrera
profesionala»
apenas
eragiten,
eta
beren
«karrera
profesionala»
gizarte-mailan
gizarte-mailan gora
gora egiteko
egiteko bidea
bidea da.
da. Horrela,
Horrela, profesional
profesional horiek
horiek
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aspaldiko
aspaldiko profesional
profesional liberalei
liberalei zegozkien
zegozkien pentsamolde
pentsamolde eta
eta jokamoldeak
jokamoldeak
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Teknikariak eta politika: teknokratak
Gizarte aurreratuetan zientziaren garrantzia hain da handia, ezen haren balioak
erabiltzen baitira berriki sortu diren elite politikoak boterera irits daitezela
ideologikoki justifikatzeko. Eta horrela jaio dira «teknokrata» izenekoak.
Frantziako ministro-ohi batek zioenez, «teknokrata deritzegu gurekin ados ez
dauden teknikariei». Esaldia zorrotza da oso, baina ez da zuzena. Izan ere,
teknokrazia ez da politikariak beren karguetan ordezkatu dituzten teknikarien
boterea, ez; teknokrazia da beren boterea justifikatzeko ―ustez edo egiatan
dauzkaten― ezagutza zientifikoak erabiltzen dituzten politikarien boterea.
boterea
Asmo horien izaera ideologikoak arrisku nabariak
dakarzkio
demokraziaren
funtzionamenduari.
Ildo
horretan, hauxe dio J. Meynaud frantses politologoak:
«biztanleen
aurrean
erantzule
diren
politikariek
erantzukizun hori beren gain hartzen ez duten teknikarien
mesedetan abdikatu (karguari uko) egiten dutenean
sortzen da teknokrazia, eta hori demokraziaren aurkakoa
da guztiz».
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Bai gizartearen garapena eta bai zientziaren beraren garapena ere
gizakion erabakiek eta helburuek baldintzatuta gertatzen da. Horrela,
erabakiak hartzean, teknikariek ere beren balio eta iritzi pertsonalak
erabiltzen dituzte, eta, ondorioz, beren erabakiak ez dira erabat
teknikoak izaten, politikoak baizik.
baizik Hala izanik, beren erabakien
oinarri bakarra zientzia dela diotenean, gezurretan eta beren benetako
jarrera ezkutatzen ari dira. Ideia eta jokaera horien ondorioz, zenbait
kritika egin ohi zaizkie teknokratei:
teknokratei

1)
1) Teknokratek
Teknokratek sekretupean
sekretupean aritzeko
aritzeko joera
joera izaten
izaten dute
dute eta
eta nahiago
nahiago
izaten
izatendute
duteezkutuko
ezkutukoeztabaida,
eztabaida,eztabaida
eztabaidapubliko
publikozabala
zabalabaino.
baino.
2)
2) Autoritarismorako
Autoritarismorakoeta
etaabsolutismorako
absolutismorakojoera
joeraizaten
izatendute.
dute.
3)
3) Lehentasuna
Lehentasuna ematen
ematen diete
diete jarrera
jarrera doktrinalei,
doktrinalei, eskema
eskema abstraktu
abstraktu eta
eta
itxiei,
itxiei,eta
etaarrazonamendu
arrazonamenduteorikoei.
teorikoei.
4)
4) Giza
Giza errealitate
errealitate anitzekiko
anitzekiko ezjakintasuna
ezjakintasuna edo
edo are
are mespretxua
mespretxua nabari
nabari
zaie.
zaie.
5)
5) Ez
Ez dute
dute sentikortasunik
sentikortasunik agertzen
agertzen balio
balio politiko
politiko eta
eta gertakizun
gertakizun
parlamentarioen
ez
parlamentarioen aurrean;
aurrean; eta
eta hiriburuetan
hiriburuetan isolatuta
isolatuta daudelarik,
daudelarik,219
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dira
diraprobintzia
probintziaeta
etaudalerrietako
udalerrietakoarazoez
arazoezkezkatzen.
kezkatzen.
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Teknokrataren jokaerak ez du ia zerikusirik lider demokratiko batengandik
espero genezakeen jokamoldearekin.

Horrek
Horrek guztiak
guztiak ez
ez du
du esan
esan nahi
nahi demokrazia,
demokrazia, berez,
berez, politikarien
politikarien
neurrira
neurrira eginda
eginda dagoenik,
dagoenik, ezta
ezta teknizismoa
teknizismoa gorrotatzen
gorrotatzen duenik
duenik
ere.
ere. Teknikariek,
Teknikariek, zientzialariek
zientzialariek eta
eta adituek
adituek auzi
auzi
publikoetan
publikoetan (politikan)
(politikan) parte
parte hartzea
hartzea ez
ez da
da txarra
txarra berez.
berez.
Aitzitik,
onuragarria
da,
arrazionaltasuna,
Aitzitik,
onuragarria
da,
arrazionaltasuna,
objektibotasuna
objektibotasuna eta
eta inpartzialtasuna
inpartzialtasuna ekartzen
ekartzen saiatzen
saiatzen
diren
diren heinean.
heinean. Eta,
Eta, alde
alde horretatik,
horretatik, ezinbestekoak
ezinbestekoak dira.
dira.
Baina
Baina EZ
EZ azken
azken helburuak
helburuak zein
zein diren
diren erabakitzeko;
erabakitzeko; ardura
ardura
hori
hori aurrez
aurrez aurre
aurre lehiatzen
lehiatzen diren
diren ideologiei
ideologiei baitagokie.
baitagokie.
Teknikariek,
Teknikariek, zientzialariek
zientzialariek eta
eta adituek
adituek bitartekoak
bitartekoak lehenetsi
lehenetsi eta
eta
aukeratuko
aukeratuko dituzte,
dituzte, hori
hori bai,
bai, baina
baina betiere
betiere gizarteak
gizarteak lortu
lortu nahi
nahi
dituen
dituen helburuak
helburuak modu
modu demokratikoan
demokratikoan adostu
adostu ostean.
ostean. Dena
Dena
220
dela,
dela, eta
eta egia
egia esan,
esan, bitartekoak
bitartekoak lehenetsi
lehenetsi eta
eta aukeratzeko
aukeratzeko
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Ariketak
Egia ala gezurra?
1) Gaur egun, oraindik, aurkikuntza zientifikoak zoriaren fruitu dira, neurri
handi batean.
DA. Oso kasu gutxitan izan da zoria zientziaren aurrerakuntzaren iturri:
 GEZURRA
zoriak (zori onak, noski) aurkikuntza egiteko gai den horri laguntzen dio. Ez
besterik, normalean. Eta are gehiago, gaurko egunean zientziaren aurrerapena
zientzialari mordo baten ikerlan serio, jarrai, kolektibo, antolatu eta diziplina
artekoaren fruitu da.

2) Teknikaria, gaur egun, ezagutzaren alor konkretu batean aditua izaten da
eta horixe du ezaugarririk nabarmenena.
Hezkuntza-maila kaskarreko baina praktika handiko gizabanakoa ere
 GEZURRA.
irits daiteke ezagutzaren arlo konkretu batean aditua izatera. Eta, jakina, horrek
bakarrik ez du zientzialari-teknikari bihurtzen. Hala izateko, beharrezkoa da
goi-mailako hezkuntza-guneetan jakituria formalizatu bat eskuratzea.
221

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
8. gaia. TEKNIKARI-ROLA
Ariketak
Egia ala gezurra?
3) Giza zientzietan adituak direnei ere teknikari izendapena ezar dakieke.
DA. Azken batean, «teknikari» kontzeptuari ematen diogun adiera ―non
 EGIA
dimentsio teknikoa nagusitzen baita― hain denez zabala, antzinateko humanistak ere
izendapen horrekin birbataia ditzakegu. Baina horregatik ez dute zertan utzi beren
humanista-izaera. Gertatzen dena da zientziari hobeto egokitzen zaizkion metodoekin
aritzen zirela beren jardunean.

4) Antzinako lanbide liberalek soldatapeko lanbide bihurtzeko joera dute.
DA. Jakina, ez da mozketa bat-bateko eta orokorra, baina argi dago prozesua
 EGIA
norabide horretan doala.

5) Garapen zientifikoak ez du aurkitzen girorik hoberena merkatu-enpresan.



EGIA DA. Zientziaren eta negozioen helburuak ez datoz bat; areago, maiz elkarren
kontrakoak izaten dira. Bi mundu horien artean, hala ere, elkarrenganako
egokitzapenak gertatzen dira, batzuen eta bestetzuen indarraren eta ikusmiraren
222
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6) Dirudienez, zientziak hobeto garatzeko joera du zorrozki hierarkizatutako
egitura duten erakundeetan.
DA. Egia da gaur egun zientziak, garatzeko, erakunde konplexuak
 GEZURRA
behar dituela, eta erakunde konplexu horiek egitura hierarkikoa izaten dutela sarri
askotan. Hala ere, beharrezkoa da egitura hierarkiko hori modu zurrun eta
autokratikoan ez gorpuztea, modu malgu eta demokratikoan baizik. Horrek
zientzialarien parte-hartzea eta lankidetza bultzatzen baititu.

7) Zientzialari-teknikarien protestek asmo politikoa baino ez dute.
DA. Ukaezina da zientzialari-teknikarien protestek izan dezaketela, bai,
 GEZURRA
motibazio politikorik, eta protesta horiek ondorio politikoak ere eragin ditzaketela,
eragin. Baina, egia esan, proteston oinarrian benetan dagoena hauxe da: lanbide
liberalak soldatapeko lanbide bihurtzeak eragin dituen aldaketa laboralak. Eta
profesional askoren pentsamolde-aldaketak hortxe du, hain justu, bere sorrera:
hots, lan-baldintzen aldaketetan, alegia.
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8) Teknikariak dira gizarte garatuetako proletario berriak.
DA. Era metaforikoan baino ez dago teknikariei buruz hitz egiterik gure
 GEZURRA
gizarteko proletario berriak balira bezala. Haiek ere soldatapekoak izateak ―beste
aldagai guztiak ahaztuz: soldata-maila, boterea, bizimodua eta bizi-kalitatea,
hezkuntza-maila, eta abar― ez du esan nahi proletarioak direnik.

9)

«Erakunde barruko zientzialaria»
merkatu-enpresetan ager daiteke.



erakunde

zientifikoetan

nahiz

EGIA DA. Erakunde zientifikoek ere, beren helburuak lortze aldera, beharrezkoa dute
antolatzeko egitura jakin bat. Egitura horretako zuzendaritza-postuak aproposak dira
«erakunde barruko zientzialari» horientzat.
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10) Zientzia ez da oztopo demokraziarentzat.
DA. Aurrerakuntza zientifikoek ―nahiz natur zientzietakoak, nahiz giza
 EGIA
zientzietakoak izan― ez diote, berez, demokraziari gaitzik egiten. Aitzitik, ezberdinak
izanda, biek elkar osatzen dute: demokraziak aurrerapen zientifikoari lagundu egiten
dio eta azken horrek demokraziaren iraupena eta garapena bultzatzen ditu. Kritika
publikoaren aurrean beren burua ezkutatzen duten politikariek mozorro edo estalki
gisa darabiltenean baino ez da izango zientzia demokraziarentzat oztopo.
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 Enpresaburuaren kontzeptuaren bilakaera literatura
ekonomikoan.
 Enpresaburuaren funtzioari buruzko teoriak.
 Schumpeter-en teoria eta azpigarapena.
 Enpresaburu post-schumpetertarra.
 Bibliografia.
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saburuaren kontzeptuaren bilakaera literatura ekonom
Historiara begira, esan dezagun teoria ekonomikoa ez zela enpresaburua
aztertzen hasi XVIII. mendearen hasiera arte.

Richard Cantillon
(1680-1734)

RICHARD CANTILLON (1680-1734) irlandar bankari, ekonomialari eta
demografoak sortu zuen, antza, entrepeneur terminoa, honako hau
adierazi nahian: prezio batzuetan produkzio-baliabideak edo
bitartekoak erosten dituen agentea, ondasun batzuk ekoitzi eta
merkatuetan saltzeko (etorkizun eta, ondorioz, zalantzagarri diren
merkatuetan, hain zuzen ere).
ere) Cantillonek, entrepeneur terminoa
sortzean, zera bilatzen zuen: proiektu bat martxan jarri eta azken
bururaino
eramateko
ardura
hartzen
zuen
gizabanakoa
identifikatzea.
Bere
hastapenetan,
termino
hori
eraikuntza-proiektuak (bereziki, eraikin militarrak edo erlijiosoak)
abiarazten zituztenei aplikatu zitzaien gehienbat.
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Jean Baptiste
Say
(1767-1832)

Adam Smith
(1723-1790)

Geroago, JEAN BAPTISTE SAY (1767-1832) ekonomialari frantsesak
honela definitu zuen entrepeneur terminoa: organismo produktibo
batean beste zenbait agente eta faktore konbinatzen dituen
agentea edo artekaria.
artekaria

Ekonomialari klasikoek oso modu sinplean irudikatu zuten
enpresaburua. Haien iritziz, prozesu ekonomikoak bere kasa
funtzionatzen omen du, mekanikoki-edo. Eta, ondorioz, ia ez zioten
jaramonik egin enpresaburuaren jarduerari. ADAM SMITH
(1723-1790) eskoziar ekonomialariaren ustez, enpresaburuak lan
produktiboari probetxua ateratzeaz arduratu behar zuen, lan hori
bere langileen artean egokiro banatuz, beti ere ahalik eta
errendimendurik handienak erdiesteko. Hori guztia, noski,
sektore publikoaren parte-hartze eskaseko testuinguru batean
(laissez faire), non «esku ikusezin» ospetsua nagusi baitzen.
baitzen
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Garai hartan, eta egile klasikoen ikuspuntutik, kapitala hornitzea
izango da, funtsean, enpresaburuaren funtzio nagusia;
nagusia hartara,
beraz, identifikatu egiten zituzten enpresaburuaren eta
kapitalistaren funtzioak (berberak zirelakoan);
zirelakoan) hots, negozioa
martxan jartzeko edota mantentzeko kapital-ekarpena egiten zuena
zen enpresaburua. Identifikazio horrek XIX. mendearen bigarren erdira
arte, hor nonbait, iraun zuen.
Bestalde, garai hartan Ingalaterran indarrean zegoen lurraren jabetza-sistemaren kariaz,
argi eta garbi bereizten zituzten lurraren jabea, batetik, eta nekazaria (lurra lantzen,
ustiatzen zuena), bestetik.
bestetik Horrek, era berean, erraztu egin zuen, XIX. mendearen
bigarren erdialdean jada, enpresaburua eta kapitalista bereiztea. Izan ere, negozioak
finantzatzeko moduek aldaketa azkarrak jasan zituzten eta, horrela, enpresaburu ez
ziren kapitalistak nahiz kapitalistak ez ziren enpresaburuak ugaritu egin ziren
nabarmenki. Era horretan, bada, geroz eta argiago nabaritu zen jabetzaren
(kapitalistaren) eta funtzio enpresarialaren (enpresaburuaren) arteko lotura edo
identifikazioa ez zela banaezina, apurtezina.
apurtezina
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Karl Marx
(1818-1883)

KARL MARX (1818-1883) alemaniar filosofo eta ekonomialariak ere
garrantzizkotzat jo zuen funtzio enpresariala,
enpresariala nahiz eta ez zuen
sakonki aztertu. Adam Smith-ek, burgesiaren sormena eta ekimena
goresteko, «esku ikusezin» batek gidatutako makina erraldoi bat balitz
bezala ulertu zuen ekonomia; Marxentzat, aldiz, burgesiak
―kapitalaren eta, ondorioz, produkzio-baliabideen jabe zen
aldetik― langileek egiten zuten lanaren gainbalioa edo plusbalioa
bereganatzen zuen, eta gainbalio horiek pilatuta kapitala gehitzen
eta hazkunde ekonomikoa ahalbidetzen zuen; baina, horren
ondorioz, jakina, boteretsuak areago aberasten eta langileak
zorrotzago alienatzen ziren.

MAX WEBER (1864-1920) alemaniar ekonomialari eta soziologoak ere
ekarpen handia egin zion enpresaburuaren auziari.
auziari Bere Etika
protestantea eta kapitalismoaren espiritua (1901) tesiaren bidez egin
zuen ekarpen psikosoziologiko hori.
Max Weber
(1864-1920)
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Weberren iritziz, etika protestanteak (zehatzago esanda, kalbinismoak) pentsamolde eta
espiritu kapitalista sorrarazi zuen, eta sistema kapitalista bultzatu. Giltzarria «bokazioan»
kokatu zuen Weberrek; bokazio hori izango da Lurrean kristau hiria sortzeko Jainkoak
emandako aginduaren fruitua. Zeregin hori gauzatzeko ezinbestekoa izango da lan
sistematiko eta metodikoa, ordenatua, patu idatziaren oztopoa gainditzekotan. Lan
sistematiko fina, aurrezkiaren aldeko jarrerarekin batera, aberastasunaren iturri
izango da halabeharrez. Jakina, lan askearen antolakuntzak, kapitalaren erabilera
arrazionalak eta mozkinen kalkuluak ezingo dute aberastasuna ―kapitalismoaren
aurrerakada eta arrakasta― beste ezer ekarri.
ekarri

John Maynard
Keynes
(1883-1946)

JOHN MAYNARD KEYNES (1883-1946) britainiar ekonomialari eta
finantzariaren aburuz,
enpresaburua
da,
bere bulegoan,
isiltasunean, urtez urte etorkizuneko negozioen estimazioak egiten
dituen gizabanakoa:
gizabanakoa estimazio horien kalkulua eguneratu eta kapitalak
gaur egun duen prezioarekin alderatzen dituen gizabanakoa.
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Joseph
Schumpeter
(1883-1950)

Baina, dudarik gabe, JOSEPH SCHUMPETER (1883-1950) austriar
ekonomialaria izan zen zientzia ekonomikoaren arreta
enpresaburuarengana, enpresaburu berritzailearengana alegia,
erakarri zuena; Schumpeterren ustez, enpresaburua zen,
berrikuntzen bitartez, garapen ekonomikoaren sustatzaile
nagusia.
nagusia Schumpeterrek berak aitortu zuenez, bere aurretik
zenbait egilek esana zuten enpresaburuaren mozkinen ―errenta
eta interesez gain eskuratzen zituzten irabazi horien― eta
prozesu ekonomikoan barneratutako hobekuntza teknologiko,
komertzial eta antolamenduzkoen artean bazegoela, egon,
loturarik.
loturarik

Funtsean,
Funtsean, enpresaburuaren
enpresaburuaren
funtzioa
funtzioa berrikuntzak
berrikuntzak egitean
egitean
datza,
datza, Schumpeterren
Schumpeterren ustez.
ustez.
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Schumpeterren
Schumpeterren iritziz,
iritziz, garapen
garapen ekonomikoa
ekonomikoa ez
ez da,
da, grafikoki,
grafikoki, lerro
lerro leuna
leuna
izango,
izango, gorabeheratsua
gorabeheratsua baizik,
baizik, hots,
hots, prozesu
prozesu zikliko
zikliko baten
baten bidez
bidez adieraz
adieraz
daiteke.
daiteke. Eta
Eta garapen
garapen horren
horren motorra,
motorra, aurrerapenen
aurrerapenen akuilua
akuilua alegia,
alegia,
enpresaburua
enpresaburuadela
delaesango
esangodu,
du,gainera.
gainera.
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Enpresaburuak sistema ekonomikoaren baitan duen kokapena eta jokaera:
I. PERTZEPZIOA
KONTSUMO
SEKTOREA

II. ANTOLAKUNDEA

ENPRESABURUAR
EN FUNTZIOA

PRODUKZIO
SEKTOREA

IV. ORDAINSARIA
III. BEHARRAK ASETZEA

Enpresaburuak, pertzepzioaren bidez, kontsumitzailearen beharrizanak hauteman eta
interpretatuko ditu, eta merkatuaren iragarpen/aurreikuspen bat egingo du epe labur
zein luzerako (I).
(I) Iragarpen edo aurreikuspen horren arabera, produkzio-prozesuaren
planifikazio- eta zuzendaritza-funtzioak beteko ditu, eta zereginen edo eginbeharren
programak modu eraginkorrean antolatuko: antolakundeari dagokion fasea da hori (II).
Ekoitzitako ondasun eta zerbitzuei esker, merkatuan hautemandako beharrizanak ase
ahal izango ditu (III). Azkenik, merkatutik eskuratutako ordaina banatuko du
produkzio-prozesuan parte hartu duten faktoreen artean (IV).
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Maila teorikoan, funtzio enpresarialari buruzko lau oinarrizko teoria daude:

 MARSHALL - LEIBENSTEIN
ALFRED MARSHALL (1842-1924) ingeles ekonomialariaren iritziz,
antolakunde edo zuzendaritza enpresariala da beste produkzio-faktore
bat, laugarrena.
laugarrena Enpresaburuak gainerako produkzio-faktoreak
―lurra, lana eta kapitala― «koordinatu» behar ditu, ahalik eta
eraginkortasunik handiena lortu nahian.
HARVEY LEIBENSTEIN (1922-1994) ekonomialariak dio ez dagoela
modu bakarra koordinazio hori egiteko, hots, ez dagoela harreman
bakarra inputen (faktoreen) eta outputen (merkatugaien) artean.
artean
Aitzitik, aukera tekniko anitz daude eta ez dira kostu guztiak kontuan
hartzen. Horrela, enpresek ez dituzte beren kostuak minimizatzen eta
enpresa orok ez-eraginkortasun puntu bat du, murritz daitekeen
ez-eraginkortasun puntua, alegia.
alegia Eta funtzio enpresariala enpresaren
ez-eraginkortasun puntu hori beheratzean datza, hain zuzen ere.
ere
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 KIRZNER ETA AUSTRIAR TRADIZIOA
Austriar tradizioko egileen ustez, ingurunea aldakorra, etorkizuna ezezaguna eta
informazioa zalantzagarria den testuinguruan nahita garatzen diren jarduerek
osatzen dute errealitate ekonomikoa.
ekonomikoa
KIRZNERek merkatuko informazio ez-perfektuan ipintzen du gako nagusia.
Horren ondorioz, desegokitze edo desdoitze ugari suertatzen dira merkatuan eta
horiek mozkin-aukerak islatzen, bistaratzen dituzte. Jakina, aukera horiek ez dira
erraz aurkitzen; beharrezkoa da zorrotza eta zolia izatea, prezio jakin batzuk ezagutu
eta erlazionatzea, ondasunen eskarian xehetasun jakin batez ohartzea eta bide
horretatik mozkina eskuratzeko aukera begiztatzea.
Kirznerrentzat, negozio ekonomikorako aukerak beste inork baino
lehenago hautemateko, sumatzeko trebetasunean datza funtzio
enpresariala: enpresaburua mozkin-aukeren bila dabil.
dabil Puntu
horretan zuzendariarengandik bereizten da, zuzendariaren funtzioa
baita helburu jakin bat lortzeko asmoz produkzio-faktoreen antolakunde
materialaz arduratzea.
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 FRANK KNIGHT, ZIURGABETASUNAREN AURKAKO BORROKA
FRANK KNIGHT (1885-1972) ekonomialariaren iritziz, jarduera ekonomikoak ekintza
enpresarialarekin erlazionatzen duen osagai bat du: ziurgabetasuna.
ziurgabetasuna Zer gertatuko
den iragartzeko ezintasunean du iturburua mozkinak. Hots, giza jardueren emaitzarik
ez dago aurreikusterik eta, puntu horretan, hain justu, datza mozkina (edo, hobe esan,
mozkin-aukera). Horrela, enpresaburuari ziurgabetasun-egoeran arriskua bere
bizkarrean hartzeak ematen dio mozkin hondarrak eskuratzeko merezimendua.
Funtzio enpresariala, beraz, ziurgabetasun-egoeran etorkizuna
estimatzean datza.
datza Knighten enpresaburuak ziurgabetasuna gutxituko
du hari aurre eginez, eta mozkina jasoko du trukean: alegia,
enpresaburuak etekin edo errendimendu hondar hori merezi eta
poltsikoratuko du. Zergatik? Ziurra ez den etorkizunean fruitua emango
dioten erabaki zuzenak orainaldian hartu dituelako. Baina
enpresaburuaren egitekoa ez da etorkizunari buruzko iragarpenak
egitera mugatzen. Bere iragarpenak berme nahikoa izan behar du,
beste agente ekonomiko batzuk ere beren produkzio-faktoreak arriska
ditzaten iragarpen hori gauzatu nahian.
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 ENPRESABURU BERRITZAILEA ETA SCHUMPETERTAR DINAMIKA
JOSEPH SCHUMPETERen teoriaren abiapuntua ekonomiaren bilakaera da; bilakaera
horretan barrena unean-unean oreka-egoerak desplazatuz edo aldatuz doaz, eta
horixe bera da garapen ekonomikoaren motorra.
motorra Oreka-egoeren desplazamendu eta
aldaketa horiek eskariaren zein eskaintzaren aldaketetan izan dezakete sorburua. Eskarian
―adibidez, kontsumitzaileen lehentasunetan― aldaketaren bat suertatuz gero,
enpresaburuek erreakzionatu egingo dute, «erantzun moldagarri» bat emanez. Halaber,
eskaintzaren aldetik ere aldaketa ekonomikoak bultza daitezke, eta horixe da,
Schumpeterren aburuz, sarrien gertatzen dena. Horrela, ekoizlea edo produktorea (hots,
eskaintzailea) denean aldaketaren e(ra)gilea, «erantzun sortzaile» bat ematen arituko da:
enpresak gidatzen du aldaketaren ekimena, beharrezkoa bada kontsumitzaileak ere
hartara heziz, bideratuz.
bideratuz

Schumpeterren iritziz, erantzun sortzailea izango da bilakaera
ekonomikoaren funtsa eta muina. Gizarte kapitalistan, jarduera
enpresarialean (enpresaburuen sormenean) oinarritzen dira
aldaketa ekonomikoaren mekanismoak.
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 ENPRESABURU BERRITZAILEA ETA SCHUMPETERTAR DINAMIKA
Schumpeterren irudiko, berrikuntzak bost eratakoak izan daitezke:
 Ondasun berri bat edo kalitate ezberdineko ondasun bat sortu eta
merkaturatzea.
 Produkzio-metodo edo modu berri bat martxan jartzea.
 Merkatu berri bat aurkitzea edo irekitzea.
 Lehengaien edo ondasun erdi-burutuen hornikuntza-iturri berri bat
sortzea edo lortzea.
 Edozein industriatan antolatzeko modu berri bat sortzea.

Aipaturiko berrikuntza horiek egitean datza enpresaburuaren funtzioa.
Schumpetertar enpresaburua, beraz, enpresaburu berritzailetzat hartuko dugu ;
kapitalistarengandik,
zuzendariarengandik,
jabearengandik
edota
enpresa
propiodunarengandik (autonomoarengandik) ederki bereiziz; are gehiago, elkarrekin
nahas daitezkeen arren, asmatzailea eta enpresaburu berritzaile schumpetertarra ere
bereizi egin behar ditugu: azken horrek asmakuntzak martxan jarri, abiarazi,
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Funtzio enpresarialari buruzko lau teorien arteko konparazioa
Leibenste Kirzne Knigh Schumpet
in
r
t
er
ANALISIAREN IKUSPUNTUA
Analisi estatikoa




Analisi dinamikoa
“DENBORA” ALDAGAIA


Epe laburra


Epe luzea
INFORMAZIO EZAGUNA


Inperfektua

Estimatu beharrekoa

Ingurune berria
JARDUTEKO EREMUA

Egungo barne-ingurunea

Egungo kanpo-ingurunea


Etorkizuneko


barne-ingurunea
Etorkizuneko
kanpo-ingurunea
SISTEMA SOZIO-EKONOMIKOA

Eraginkortasuna

funtzionamenduan

Beharrizanak
asetzea denbora-horizontea, zenbat eta inperfektuagoa informazioa
Zenbat eta zabalagoa
eta dinamikoagoa

Etorkizuna estimatzea
eta zenbat eta urrunagoa
ardura zaigun ingurunea, orduan eta gehiago hurbiltzen gara
Sistemarenizan
bilakaera

Schumpeterren enpresaburuarengana, gauzak beti berdin egiten dituen enpresaburu arruntetik
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Enpresaburuen tipologia: hiru enpresaburu mota





Enpresaburu berritzaileak (berrikuntzen sustatzaileak)
edo enpresaburu «bikainak»

Schumpeter

Enpresaburu imitatzaileak
Enpresaburu arruntak edo ohikoak

Harvard Business Schooleko Howard Stevenson katedradunak honela definitzen du
enpresaburua: «bere kontrolpean dituen baliabideak kontuan izan gabe, negozio-aukeren
bila eta bila dabilen gizabanakoa»; hau da, enpresaburua da negozio-aukerak hautemateko
sentikortasun berezia duen gizabanakoa; gainera, gai da aukera horiek ustiatzen buru-belarri
murgiltzeko, nahiz eta jakin badakien bere kasa ez daukala baliabide nahikorik. Enpresaburua,
ordea, gauza da kanpo-baliabideak berarengana mugiarazteko, gai da beste batzuen
kontrolpekoak diren baliabideak erakartzeko, berekin batera negozio-aukera horri etekina
ateratzeko. Aitzitik, administratzailea edo burokrata justu beste muturrean kokatzen da: hots,
dauzkan baliabideak kontuan izanda, eta hortik abiatuz, hasten da zer egin lezakeen
hausnartzen. Hortaz, bistan da administratzailea edo burokrata baliabideen arabera
mugitzen dela; ekimena duen enpresaburua, aldiz, negozio-aukerek mugiarazten dute.
dute
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Zein dira Schumpeterren teoriatik herrialde azpigaratuei buruz erator
daitezkeen ondorioak?
ondorioak
Hasteko, sarritan argudiatzen da ezen beren ekimenak aurrera arrakastaz
ateratzeko gai diren enpresabururik ez egotea dela herrialde azpigaratuen
gorakada oztopatzen duten trabetako bat. Halaber, badirudi enpresaburu taldeek
―herrialde horietan nahikoa murritzak direnek― klase desbideratu edo txit
arraro bat osatzen dutela, ikuspuntu sozialetik begiratuz; herrialde azpigaratuetan
enpresaburuen aurkako klima soziala dagoela ematen du. Eta horixe dute,
eduki, ahulgune nagusi. Klima sozial horretan izaera askotako aldagaiek eragiten
dute, ez soilik aldagai ekonomikoek. Izan ere, herrialde azpigaratuen bilakaera
ekonomikoa ez dago azaltzerik aurretik zuten egoera ekonomikoaren ondorio
bezala soil-soilik, arlo ekonomikoa beste hainbat faktoreren mendekoa baita.
Enpresaburu berritzaileak ez daude zoriz nola edo hala sakabanatuta
herrialde
bateko
biztanleriaren
baitan.
Testuinguru
baitan
sozioekonomiko-politikoak sakonki eragiten omen die enpresaburuen
sorrerari eta garapenari.
246

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
9. gaia. ENPRESABURU-ROLA
Schumpeterren teoria eta azpigarapena
Enpresaburuen sorrera eta garapena (eta, hedaduraz, lurralde baten
hazkunde eta garapen ekonomikoa) sustatzeko faktoreak hiru eratakoak dira:
faktore ekonomikoak,
ekonomikoak soziologikoak eta psikologikoak.
psikologikoak

Faktore ekonomikoak
 Azpiegitura ekonomiko-sozial ona. Komunikabideak (errepideak, trenbideak, itsas edota
ibai-bideak eta abar), ur-hornikuntza, argi-hornikuntza, telefonoa, Internet, osasuna,
hezkuntza, gizarte-segurantza, etab.
 Merkatuaren tamaina handia. Merkatuaren tamaina handiak mesede egiten ei die lanaren
banaketari, espezializazioari, produktibitateari, mozkin-aukerei eta, azken batean,
enpresaburuen agerpenari.
 Finantza-erakundeen garapena. Jarduera enpresarialak behar-beharrezko du dirua,
maileguak, finantza-laguntzak eta abar eskainiko dizkioten erakundeen ekarpena.
 Gobernuaren politika ekonomiko egokia. Herrialde baten osasun ekonomikorako eta
enpresen funtzionamendu egokirako, oso garrantzizkoa da gobernuaren diru-politika,
zerga-politika eta abar zuzenak eta aproposak izatea; ez burugabeak eta aldakorrak,
irmoak eta epe luzekoak baizik.
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Faktore soziologikoak
 Enpresaburuaren legitimazio soziala. Gizartearen balioek eta arauek enpresaburuaren
zeregina legitimotzat, zilegitzat hartu behar dute, eta horrela hauteman behar du
enpresaburuak. Komenigarria litzateke, halaber, balio eta arau horiek, enpresaburuaren
zeregina legitimotzat hartzeaz gain, gizabanakoak enpresaburu izatera bultzatuko balituzte,
haiei begirune eta mirespena eskainiz.
 Mugikortasun soziala. Hau da, gizarte-mailaketa jakin batean gizabanakoek klasez edo
mailaz igotzeko dituzten aukerak eta erraztasunak, nahiz klasez edo mailaz jaisteko
dituzten arriskuak. Egile askok diotenez, gizarte-egitura mugikorrek ―mugikortasun sozial
handikoek― enpresaburuak agertzea pizten eta errazten dute. Beste batzuen iritziz, ordea,
hobe da oro har mugikortasun sozial oso mugatua duen gizartea, jarduera enpresarialaren
bitartez igotzen direnentzat izan ezik. Hirugarren egile talde batek erdibideko
gizarte-egituraketak hobesten ditu. Nolanahi ere, argi ikusten da goranzko mugikortasun
soziala (hots, maila sozialez igotzea) helburutzat duten gizabanakoentzat eta giza
taldeentzat, aldi berean, oso motibazio-iturri garrantzitsua dela lorpen-beharrizana edo
arrakasta izatea.
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Faktore soziologikoak
 Bazterketa edo marjinalitate soziala. Hainbat adituren iritziz, bazterketa sozialaren
eraginez sortzen dira enpresaburuak. Sistema sozialaren perimetroan edo bi sistema
sozialen erdian dauden gizabanakoek eta giza taldeek osatu behar omen dute klase
enpresariala. Faktore erlijiosoak, kulturalak, etnikoak direla-eta edota gutxiengo etorkinak
direnez gero, gizabanako horiei (sozialki baztertuak, marjinalak diren horiei) oso
erakargarria gerta dakieke jarduera enpresariala, beren egungo egoera aldatzeko.
 Integrazio soziala. Aurreko puntuan ikusi dugun bazterketa sozialari kontrajarriz, aditu
ugarik esaten dute «integrazio soziala» beharrezkoa dela enpresen agerpena bultzatzeko.
Alegia, integrazio soziala diogunean, zera esan nahi dugu: beharrezkoa dela gizartean
harreman eta lotura nahikoa izatea, enpresaburu potentzialek produkzio-faktoreak
baliatzeko eta merkatuetan sartzeko aukera izan dezaten.
 Segurtasuna. Enpresaburu berriak agertzeko, segurtasuna beharrezkoa omen da, bereziki
segurtasun enpresariala, soziala, etikoa eta politikoa. Oro har, ikuspegi enpresarialetik
beha eginez, segurtasuna babes bezala dakusagu: babesa ziurgabetasunaren aurrean,
babesa baliabide ezarekiko, babesa gaitzespen sozialarekiko, babesa esku-hartze
politikoen aurrean, eta, jakina, azken batean, babesa pertsonentzat eta jabetzentzat. 249
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Faktore soziologikoak
 Ideologia. Ideologia ere faktore garrantzitsua ei da enpresaburuak sor eta ugal daitezen.
Ideologia enpresarialaren adibide klasikoa, Weberrek aipatu bezala, protestantearena da,
baina, era berean, azpimarratu beharra dago ideologia abertzale edo nazionalistaren
garrantzia ere; ideologia horrek hainbat gizabanako enpresaburu izatera eta jardutera
bultza baititzake, beren herrialdearen onurarako izango delakoan.
 Erdi-mailako klasea. Erdi-mailako klase zabal eta boteretsu bat duen estratifikazio edo
mailaketa sozial baten existentziak ere mesede egiten ei dio enpresaburuen agerpenari.
Egindako ikerketen arabera, arrakasta-beharrik handiena erdi-mailako klasean agertzen
baita, agertu ere.
 Hezkuntza. Hezkuntzak garrantzi handia dauka sormena, berrikuntzak eta aldaketak
garatzeko giro sozial eta kultural mesedegarri bat eratzeko orduan. Ondorioz, goi-mailako
aldagai estrategiko bat izango da, jarduera enpresariala eta garapen ekonomikoa sustatu
nahi baditugu. Hezkuntza hertsiki lotuta dago jokabide ekonomikoaren arrazionalizazioari
eta aurrerapen teknologikoari berari.
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Faktore psikologikoak
 Arrakastaren behar psikologikoa. Aldagai horri «norberaren errealizazio beharra»,
«burutu beharra» edo «lorpen-beharrizana» ere esan ohi zaio (McClelland): gauzak ondo
eta ganoraz egin nahi izatea, ez hainbeste prestigio soziala erdiesteko, eskuragaitz diren
helmugak lortzeak ematen duen barru-barruko asetasun eta poztasun pertsonalagatik
baizik. Antza denez, ezaugarri pertsonal horiek dauzkaten gizabanakoek joera aparta
izaten dute jokabide enpresariala garatzeko. Eta espiritu enpresariala arduratuko da
errealizatzeko beharra (lorpen-beharrizana) hazkunde ekonomiko bihurtzeaz.
 Izandako estatusa galtzea. Gizabanako edo giza talde batek aurrez izandako estatusa
galtzen duenean (bere balioak baztertu direlako, gizarte berri baten baitan onartu ez
direlako edo auskalo zergatik) ere litekeena da jarrera enpresariala piztea. Horrelako
egoeretan, asko izan daitezke norbanakoon erreakzioak: bertan behera uztea, berrikuntza,
erreforma, iraultza… Asaldura eta errepresioaren ondorioz, gizabanako jakin batzuek
jarduera enpresarialaren bidea hartzen omen dute galdutako estatusari aurre egiteko.
Gainera, enpresaburuen lehenengo belaunaldiak finantza-irabaziak omen ditu helburu eta
motibazio-iturri; bigarren belaunaldiak prestigio soziala bilatzen ei du nagusiki; eta
hirugarrenak, antza, balio artistikoa bilatzen du.
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Schumpeterren teoria eta azpigarapena
Azkenik, Schumpeterrek azpimarratuko du jarduera enpresarialen ekimena
gizabanakoari (agente pribatuari) dagokiola, haren askatasuna defendatuz
eta sektore publikoak funtzio enpresariala bete ote dezakeen ―eta hala
egitekotan, hori onuragarria ote den― zalantzan jarriz. Hots, Schumpeterrek
gaitzetsi egingo du Estatuak ekonomian parte hartzea.
Gure iritziz, ordea, herrialde azpigaratuetako
gobernuaren esku-hartzea biziki premiazkoa eta
garrantzitsua da, batez ere garapenaren lehendabiziko
urratsetan. Nahiz eta merkatu-ekonomia nagusi izan,
gobernu
horiek
beren
herrialdearen
garapen
ekonomikoa piztu, bultzatu eta planifikatu egin
dezakete (egin beharko lukete).
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Baina kontuz!
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Enpresaburu post-schumpetertarra
Lau teoria aztertu ditugu enpresaburuek gauzatzen dituzten funtzioen ingurukoak:
1) Enpresan beti existitzen diren ez-eraginkortasunak murriztea (Marshall
eta Leibensteinen
Leibenstein funtzioa).
2) Desorekan dauden merkatuetan sortzen diren mozkin-aukerak hauteman
eta
mozkin
horiek
erdiesteko
ekintzak
martxan
jartzea,
jartzea
doikuntza-prozesua abiaraziz (Kirznerren
funtzioa).
Kirzner
3) Ingurune ekonomikoaren ziurgabetasuna onartu eta, hala izanik,
ingurune hori etorkizunean zelakoa izango den aurreikusi eta iragartzea
(Knighten
Knight funtzioa).
4) Berrikuntzak egitea,
egitea horrek dakartzan ondorio guztiekin (Schumpeterren
Schumpeter
funtzioa).
Teoria horiek, oro har, Estatuak zeresan ekonomikorik ia ez daukan merkatu edo
ingurune bati dagozkio. Argi dago, ordea, gaur egun herrialderik gehienetan
gobernuak nabarmenki esku-hartzen duela ekonomian, eta ahalmen handia
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Horrela, beraz, bai mozkin-aukerak hautemateko (Kirznerren funtzioa), bai
etorkizuna aurreikusteko (Knighten funtzioa) eta bai berrikuntzak gauzatzeko ere
(Schumpeterren funtzioa), enpresaburuak adi egon eta kontuan izan beharko ditu
gobernuaren oraingo nahiz geroko ekintzak.
Are gehiago, merkatu politizatuetan, Estatua agente nagusietako bat denez (eta
ingurune ekonomiko-enpresarialean nabarmenki eragin dezakeenez), baliteke
enpresaburua Estatuaren jokaera aurreikustera eta estimatzera soilik ez
mugatzea; hots, baliteke bere enpresaren ingurunea aldatzen saiatzea ere,
Estatuak hori egiteko duen ahalmenaren bidez.
bidez Eta horretan datza, hain justu,
bosgarren funtzio enpresariala: enpresaburu post-schumpetertarra.
Hots,
Hots, enpresaburuak
enpresaburuak Estatuari
Estatuari presio
presio egiten
egiten ahaleginduko
ahaleginduko dira,
dira, berentzat
berentzat
(enpresentzat)
(enpresentzat) mesedegarriena
mesedegarriena den
den moduan
moduan joka
joka dezan
dezan hark.
hark. Aipatu
Aipatu
ditugun
ditugun lau
lau funtzio
funtzio enpresarialez
enpresarialez bestelakoa
bestelakoa da
da bosgarren
bosgarren hau,
hau, ezberdina,
ezberdina,
eta
eta oraingo
oraingo zein
zein geroko
geroko ingurunea
ingurunea beren
beren interesen
interesen onurarako
onurarako aldatzean
aldatzean
datza.
datza.
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Bosgarren funtzio enpresarial horrek, bistan denez, ekonomiari garbiki
dagokion esparrua gainditu egiten du nabarmen. Eta gaur egun, ezinbestekoa
zaigu funtzio enpresarial hori ―geroz eta gehiago― kontuan hartzea, bera gabe
ez baitago inolaz ere egungo erronka eta arazo ekonomiko, sozial eta politikoei
erantzuterik eta aurre egiterik. Gainera, funtzio horrek argi azaltzen du zergatik
eta zertarako gertatzen diren bateraketa enpresarialak (elkarte patronalak), eta
nabarmen erakusten digu enpresaburu askok denbora luzea eta esfortzu handia
eskaintzen dizkietela ―ustez, bederen, zeregin enpresarialetatik urrunak
diruditen― jarduera horiei.
Funtzio hori zeharo garrantzitsua da alor ekonomiko orotan, baina zenbait
eremutan edo egoeratan bereziki funtsezkoa da, honakootan esate baterako:
modu nabarmenean araututako sektoreetan (energetikoan edo finantzetan, kasu)
edo, estuki araututako sektorea izateaz gain, Estatua bezero edo eskatzaile
esanguratsua denean (adibidez, azpiegituren eta etxebizitzen eraikuntzan). Kasu
horietan, bosgarren funtzioa izan ohi da, beste lau funtzioen gainetik,
mozkinen zati handienaren erantzule edo eragilea.
eragilea
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Enpresaburuaren bost funtzioen ikuspegi globala
KANPO
INGURUNE
A
INFORMAZIOA
(Kirzner) ERALDAKETA
(5. funtzioa)

ENPRESABURUA
EZERAGINKORTASUN
A MURRIZTU
(Leibenstein)
INFORMAZIOA
(Kirzner)

BARNE
INGURUNEA

DENBORA

ETORKIZUNEK
O
KANPO
INGURUNEA

ESTIMAZIOA
(Knight)

LEHIATZEKO
ESTRATEGIA
(kalitatea, diseinua,
prezioa…)

EMAITZAK

(SCHUMPETE
R)

ESTIMAZIOA
(Knight)

DENBORA

ETORKIZUNE
KO BARNE
INGURUNEA
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Funtzio enpresariala, sare sozial gisa
Gizarteko agente eta erakunde askok gauzatzen dute, nola edo hala, funtzio enpresarialen
bat; halaxe erakusten dute egungo konplexutasun ekonomikoak eta merkatu politizatuek
(Estatuaren esku-hartzeak). Hortaz, ziurki baiezta genezake ezen funtzio enpresariala,
oro har, ekonomiari bere osotasunean dagokiola, eta zehaztu ditugun bost funtzio
enpresarialak agente anitzek betetzen dituztela, bete ere: horrela, enpresaburu
indibidual eta goi-mailako zuzendariekin (goi-exekutiboekin) batera, unibertsitateak
eta ikerketa-zentroak, aholkularitza- eta zerbitzu-instituzioak, eta sektore publikoaren
sail administratiboak ere, besteak beste, bil ditzakegu funtzio enpresariala gauzatzen
dutenen zakuan.
Ondorioz, eta laburbilduz, zera azpimarra dezakegu:
gizarte bateko funtzio edo jarduera enpresariala agente
askok betetzen dutela, hots, den-denek batera osatzen
dutela gizarte horretako ehun enpresariala.
enpresariala Jakina,
funtzio enpresarialak ezagutza tekniko edota zientifiko
gehiago behar dituen heinean, hazi egingo da agenteen
kopurua eta aniztasuna, ehun enpresariala hedatuz.
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Aurkibidea

 Boterearen eta lidergoaren kontzeptuak.
 Langileen jokabidean eragiteko mekanismoak
erakundeetan.
 Boterearen iturriak.
 Jokabidean eragiteko mekanismoen emaitzak.
 Liderraren eraginaren eredu kontzeptuala.
 Eztabaidagaia.
 Bibliografia.
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Jarraian, zenbait lider
entzutetsuren argazkiak
agertuko dira.
Banan-banan, aipa itzazu lider
horietako bakoitzaren lau
ezaugarririk nabarmenenak.
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Boterearen eta lidergoaren kontzeptuak

Aurreko lider horien ezaugarriak kontuan
hartuta…
…defini ezazu lidergoa.
lidergoa
Hots, zer da, zure ustez, lider izatea?
izatea
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Boterearen eta lidergoaren kontzeptuak

Beste pertsona batzuen jokabidean
eragiteko gaitasuna
(Max Weber)

Beste pertsona batzuen jokabidean
eragiteko gaitasuna, modu
limurtzaile edo «persuasivo»an
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Langileen jokabidean eragiteko mekanismoak
erakundeetan
KONTROL MEKANISMOAK ETA BALIO NAGUSIAK

Koaktiboa
(zigorrak
ezarri)

JARRERA MOTAK

Alienazioa
Kalkulua
Legitimazioa
Identifikazioa
Onespena
Konpromisoa

Erabilgarria
(sariak eman)

Kargua

Lidergoa

Adituarena

(lanpostuari
dagokiona)

(karismaz
limurtu)

(jakituria
profesionala)

Autokontrola

(sozializazioa)

Beldurra
Ekitatea
Lankidetza
Leialtasun
a
Esanekotasuna
Autoerrealizazioa
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Langileen jokabidean eragiteko mekanismoak
erakundeetan

Taulako sei botere motetatik bat baino ez dagokio liderrari. Liderrak erakundeko
partaideengan pizten duen jarrera «identifikazioa» da. Lidergoaren boterea, teorian
bederen, oso erraz bereiz liteke gainerako botere motetatik. Izan ere, eta esate baterako,
lidergoaren boterea ez da lanpostu edo karguan sustraitzen, liderraren izaeran
(pertsonarengan) baizik.
baizik Eta liderrak sariak eman nahiz zigorrak ezartzeko ahalmena
izan ohi badu ere, bere boterea ez da benetan ahalmen horretan oinarritzen.

Nola sortzen edo gertatzen da identifikazioa? Badirudi ezen
gizabanako bat lider bihurtzen dela bere inguruko
kideek
―direla
mendekoak
nahiz
jarraitzaile
potentzialak― lider horrengan ezaugarri edo bertute
jakin batzuk antzematen dituztenean eta, ondorioz,
liderrarekiko konfiantza pizten eta hazten zaienean.
zaienean
Liderraren ezaugarri edo bertuteok, hein batean, unearen
edo egoeraren araberakoak izaten dira: ez dira bertute
berberak izaten buruzagi militar baten kasuan eta,
esaterako, enpresa zuzendari baten kasuan.
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Boterearen iturriak
Bi botere-iturri daude:  erakundearen antolakundearena (antolakundeari
dagokiona, antolakundetik datorrena); eta  pertsonak berak berez daukana.
daukana
Handia

KARGUARENA

Txikia

BOTERE
PERTSONALA

KOAKTIBOA
ERABILGARRIA

KAL OT NA
AE RET OB

AUTOKONTROLA
ADITUARENA
Txikia

LIDERGOA

Handia
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JOKABIDEAN ERAGITEKO MEKANISMOA

EMAITZA

KOAKTIBOA (zigorrak) ...............................................................
ERABILGARRIA (sariak) ………………………………….……......
KARGUARENA (betetako lanpostuari dagokiona) ...................
LIDERGOA (limurtzean oinarritua) …………..…………….……..
ADITUARENA (jakituria profesionala) …………….…………..…
AUTOKONTROLA (sozializazioa) ……………………….…….…..
PORROT EGIN DUEN KONTROL MEKANISMOA ……………..…

ONESPENA
ONESPENA
ONESPENA
KONPROMISOA
ONESPENA
KONPROMISOA
ERRESISTENTZIA

«Konpromisoa»
da
erakunde
baten
baitan
kontrol-mekanismoak erabiliz lor/sor daitekeen emaitzarik
indartsuena, positiboena eta biziena.
biziena Sozializazio-prozesu
arrakastatsu baten uzta da (autokontrola); pertsonek erakundearen
ildoak, balioak eta sinboloak barneratzean datza, nolabait
erakundearen ondare kulturala berenganatuz.
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Jokabidean eragiteko mekanismoen emaitzak
Lidergoaren kasuan ere, lankideen «identifikazioa» konpromisotzat
joko dugu, konpromiso mota bat bailitzan hartuko dugu. Izan ere, bi
kasuetan ―nola autokontrolean hala lidergoan― kideek erakundearen
printzipio eta balioak modu positibo eta aktiboan babestuko dituzte,
esfortzu pertsonal eta guzti. Esan gabe doa ezen erakundearen
baitan aldaketa ugari gauzatzeko ezinbestekoa izaten dela
pertsonen «konpromisoa».
«Onespen»aren kasuan, lankideak prest agertuko dira
erakundeak eskatzen diena egiteko, baina nolabaiteko
indiferentziaz edo axolagabekeriaz arituko dira (gogo eta irrikarik
gabe, alegia). Ondorioz, behar-beharrezkoa den gutxiengo esfortzua
baino ez dute egingo. Hala ere, zeregin xume edota ohi-ohikoak
egiteko, akaso aski izan liteke lankideen «onespena» erakundeak
arrakasta izan dezan.
«Erresistentzia» sortuko da lankideen jokabidean eragiteko
eginahalean huts edo porrot egiten denean.
denean Lankideek uko egiten
diote jokabide jakin bati eta saihestu egiten dute.
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Liderraren eraginaren eredu kontzeptuala
Liderrak nondik nora lortzen du bere lankide edo jarraitzaileen jokaeran
eragitea? Liderrak bi bidetatik eragiten dio lankidearen jokabideari: bide
emozionaletik eta bide kognitibotik.
kognitibotik
ERAGIN
EMOZIONALAREN
PROZESUA

LIDER
RA
ERAGIN
KOGNITIBOAREN
PROZESUA

LANKIDEA
REN
JOKABIDE
A

Bi bideok, ezberdinak eta autonomia handikoak badira ere, elkar baldintzatzen dute.
dute
Horrek esan nahi du, adibidez, guztiz kognitiboak diruditen prozesuetan ere emozioak
tartean izaten direla, ustez kognitiboak diren egoerei kutsu afektibo jakin bat edo beste
erantsiz. Eta, alderantziz, karga emozional handiko prozesuetan ere elementu kognitiboek,
nola edo hala, zeresana izaten dute beti.
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Liderrak lankidearen jokabidean eragiteko darabiltzan bi bideak aztertuko
ditugu jarraian: bide emozionala eta bide kognitiboa.
ERAGIN
EMOZIONA
LA

KUTSATZE
EMOZIONA
LA

EMOZIO
POSITIBOA
K
NORABIDEA

LANKIDEA
REN
JOKABIDEA

LIDER
RA
ERAGIN
KOGNITIB
OA

Liderraren
ezaugarriak eta
nortasuna

BISIOA
HELBURUA
K
TRESNAK

Eragiteko
prozesuak
−edukiak−

Δ
EFIKAZIA
Δ
EFIZIENTZI
A

Efektuak
lankidearen
gan

Lankidearen
jokabidea
−aldaketak−

HEDADURA
INTENTSITATE
A
IRAUNKORTAS
UNA

Jokabideare
n
dimentsioak
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Liderraren eraginaren eredu kontzeptuala
Lankideari eragiteko bide emozionala
Liderraren egoera emozionalak lankideen egoera emozionalean eragiten du,
eta, ondorioz, haien jokabidea baldintzatzen. Bide emozionalaren bitartez
eragiteko gaitasuna, gehienbat, liderraren beraren ezaugarrien eta
nortasunaren araberakoa izaten da.
da Esan daiteke ezen zenbat eta emozio
positibo gehiago eta sakonagoak bizi izan pertsona batek, orduan eta gaitasun
potentzial handiagoa edukiko duela lider gisa jokatzeko. Hau da, liderrek emozio
positiboak sarriagotan eta modu indartsuagoan bizi izan ohi dituzte.
dituzte
Lidergorako emozio positibo batzuk honako hauek dira: norberarengan
konfiantza,
erabakitasuna
edo
determinazioa,
energia,
eta
gogo-berotasuna,
gogo-berotasuna besteak beste:
1) Norberarengan konfiantza izatea ―«autoestimua» edo
«autokonfiantza»― liderraren karismaren osagai bat da.
Lidergorako gaitasuna oso lotuta dago norberarenganako
konfiantzarekin eta nork bere buruaz iritzi ona izatearekin.
Liderrak sinetsi egiten du gai dela arazoei aurre egiteko.
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2) Erabakitasuna edo determinazioa ere lidergoari estu lotutako ezaugarri
bat da. Liderrek, oroz gain, beren burua hartzen dute gidari (beren kabuz
dabiltza), hots, gainerakoek pentsatzen dutenarekiko independentzia
handiz jokatzen dute. Pertsona gogotsuak izaten dira, saiatuak,
nekaezinak, egoera larrien aurrean ez dira kikiltzen, ez dute etsitzen, eta
zirt edo zart erabakiak hartzen dituzte.
3) Energia da lidergoari esleitzen zaion ezaugarririk unibertsalena, ziur aski.
Badirudi liderrek energia-biltegi agorrezina daukatela (dela energia fisikoa,
mentala nahiz psikologikoa). Horren ondorioz, kementsuak izaten dira,
bizitasunez beteak, ekimen handikoak. Baina energia hori ez dute alferrik
xahutzen saltoka eta zilipurdika; aitzitik, aurreko ezaugarriarekin
konbinatuta, erabakitasunez zuzentzen dira beren helburuen bila, beren
«bisioak» markatutako bidean barrena.
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Lankideari eragiteko bide emozionala
4) Gogo-berotasuna da, ziur asko, emoziorik kutsakorrena. Egoki kudeatuz
gero, gogo-berotasuna da lankideak atzetik arrastaka eramateko «katerik»
sendoena. Gogo-berotasuna azkar eta erraz hedatzen da, eta
edonorengana iritsita, gogo-berotasun gehiago eta ilusio handiagoak
eragiten ditu. Benetan bizirik gaudelako zantzua da. Liderra bere proiektu
eta zereginekin positibo, kartsu eta pozik agertzen denean, oso litekeena
da lankideengan ere, erreakzio modura, ilusioa eta gogo-berotasuna
areagotzea.

Tom
Tom Peters
Peters «guru»ak
«guru»ak dio
dio gaur
gaur egungo
egungo liderren
liderren funtsezko
funtsezko arauetako
arauetako bat
bat
««gogo-berotasuna
gogo-berotasuna kudeatzea
kudeatzea»» dela.
dela. Gogoak
Gogoak ez
ez baitauka
baitauka mugarik:
mugarik: gogoko
gogoko
lekuan,
lekuan,aldaparik
aldaparikez
ez. .Horregatik,
Horregatik,liderrentzat
liderrentzatezinbestekoa
ezinbestekoada
daenpresa
enpresakartsu,
kartsu,
gogotsu
gogotsu bat
bat sortzea.
sortzea. Izan
Izan ere,
ere, Napoleonek
Napoleonek berak
berak esaten
esaten zuen
zuen bezala:
bezala:
««liderra,
liderra,itxaropenen
itxaropenenmerkataria
merkatariada
da»». .
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Lankideari eragiteko bide kognitiboa
Liderraren eragin kognitiboa liderraren beraren ezaugarrien eta nortasunaren
araberakoa izaten da: liderraren hezkuntzaren, ideologiaren, jarraibideen
araberakoa,
araberakoa alegia. Eragin kognitiboa, funtsean eta gehienbat, liderraren
«bisioaren», helburuen eta helburuok lortzeko hautatzen dituen bitarteko
edo tresnen bidez gertatzen da.
da
1)

«Bisioa» etorkizunera bideratuta dago, helmuga jakin bat
aldarrikatzen du, etorkizuna deskribatzen du (Kotter-en iritziz).
Bisioak bere baitan hartzen ditu elementu ideologikoak, partekatutako
balioak eta halako oinarri etiko bat. Mintzberg eta Waters-ek diote
bisioa «aterki estrategiko» bat dela. Bisioaren bitartez, liderrak
erakundearentzat etorkizun ideal baten argazki zabala sortzen du.
House eta Shamir-en ustez, bisioak lanari «xedea» eta «esanahia»
ematen dizkio. Iñaki Herasen irudiko, bisioa «etorkizunari begirako
erronka bat da, langileen artean beti hobetuz joateko ezinbestekoa
den tentsioa sortuko duena».
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Lankideari eragiteko bide kognitiboa
Liderrak garatzen duen epe luzeko «bisioak» abiapuntutzat eta oinarritzat
hartzen ditu, hein baten behintzat, lankideen beren beharrizanak, ideiak
eta idealak.
idealak Bisioa formulatzeko eta taxutzeko prozesua, funtsean,
kognitiboa da. Ilies, Judge eta Wagnerrek diotenez, bisioak «ibilbide mapa
kontzeptuala» osatzen du, eta «erakundearentzat tresna memoristiko»
bat da. Liderrak lankideengan modu indartsu eta iraunkorrean eragin dezan,
premiazkoa da bisioak organizazioa bere osotasunean eta bere
egunerokoan «blaitzea», hura lortzeko edo gauzatzeko presio eginez.
2) «Helburuek» begi-bistako lotura dute bisioarekin; helburuen bitartez lortzen
da bisioa azken bururaino eramatea eta gauzatzea. Dena dela, ez dira nahasi
behar: bisioa zabala, abstraktua eta anbiguoa da; helburuak, berriz,
konkretuak, mugatuak eta espezifikoak dira.
dira Bisioa orokorra eta urrunekoa
da; helburuak, aitzitik, partikularrak eta indibidualizatuak dira.
dira Liderren
ohiko funtzioetako bat hauxe da: helburuak lortu ahala, bisiorantzako bidean
egiten diren aurrerapausoen berri ematea (feedback etengabea ematea).
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Lankideari eragiteko bide kognitiboa
Helburuek, nolabait esatearren, «misioa» osatzen dute. Misioak erantzuna ematen dio
«zergatik edo zertarako ari gara lanean» gisako galderari. Enpresaren izateko arrazoia
litzateke misioa.
misioa Misioa ezartzeak funtzio hauek betetzen ditu: 1) Erakundeak ingurunean
duen papera legitimatzea eta gizartean zer leku duen zehaztea; 2) Jendeari enpresak zer
orientazio duen adieraztea, eta ingurunetik laguntzak biltzea; eta 3) pertsonei
barne-koordinazioa, lan egiteko estandarrak eta motibazioa ematea.

Misioak adierazten du erakundeak une jakin batean
daukan jarduera, zer egiten duen, zergatik,
zertarako, norentzat. Bisioak, berriz, adierazten du
erakundeak epe luzean non egon nahi duen, zer
izan nahi duen, norantz doan. Misioak oraina du
giltzarri. Bisioak etorkizuna du ardatz. Misioak
enpresaren barrualdeari begiratzen dio batik bat.
Bisioak, aldiz, kanpoaldeari gehienbat.
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MISIOA

«BISIOA»

Pertsonengan oinarritutako proiektu
bat nahi dugu, lan-taldeetan lan
eginez, pertsonen, bezeroen, kanpoko
laguntzaileen eta inguruaren (gizartea
eta ingurumena) etengabeko
gogobetetzea medio, elkarlanezko,
komunikaziozko, askatasunezko eta
ardurazko marko batean aberastasuneta lanpostu-sortzaile izango den
hazkundea ekarriko duten irabaziak
lortzea ahalbidetuko duena.

BERRIKUNTZA erreferentzia
bat izan nahian, bidaiariei
SEGURTASUNA eta
EROSOTASUNA eta bezeroei
FIDAGARRITASUNA eta
ERRENTAGARRITASUNA
emango dieten autokarrak eta
autobusak eskaini mundu
osoan.
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Bisioaren bidez, liderrak marko edo eskema nagusia ematen die lankideei, bertan
estrategia eta helburuak txertatzeko. Horrela, «ibilbide mapa kognitibo» bat eratuz joaten
da, egin beharreko zereginentzat gidari edo bide-erakusle funtzioa beteko duena. Eta
kasu askotan, «ibilbide mapa» horri jarraiki, jendearentzat erronka izaera duten
helburuak ezartzen dira.
Baina liderrak sortutako bisiotik eratortzen diren
helburuek erronka izaera al dute nahitaez?
Adituen iritziz, lider handiek beren lankideei
komunikatzen diete haien errendimendu-maila oso
altua izango dela espero dutela, eta hori lortzen
dute haiei helburu jasoak ―maila altukoak―
ezarrita. Eta, horrela, liderrak «Pygmalion efektua»
eragiten du. Liderrak bere konfiantza eta babesa
helarazten die lankideei, eta haiek liderraren
bisioa onartzen eta helburuak berenganatzen
dituzte, betiere helburuak «egokiak» eta
«desiragarriak» direla iruditzen bazaie.
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Helburuek hiru ezaugarri izan behar dituzte:
1) Helburuek ezagunak izan behar dute (zein diren argi eta garbi
jakin behar dute lankideek): zergatik borrokatzen den jakin behar
da.
da
2) Helburuek baliotsuak izan behar dute: ez da borrokatzen
baliorik ez duen zerbaitengatik.
zerbaitengatik
3) Helburuok lortzeko modukoak (egingarriak, lorgarriak) izan
behar dute: ez da borrokatzen, aldez aurretik argi badago
ezinezkoa dela helburua lortzea.
lortzea
Bisioa anbizio handikoa den neurrian, nabarmena izango da gaur egungo egoeraren eta
etorkizunerako nahi den egoeraren arteko aldea. Alde edo «gap» hori murriztuz joango da,
zenbait estrategia erabili eta helburu jakin batzuk lortu ahala (azken xede edo bisiora
gerturatu ahala, alegia). Baina, edonola ere, hasierako egoeraren edo abiapuntuaren eta
etorkizunekoaren (amesten den helmugaren) arteko alde edo «gap» horrek halako
tentsio edo desoreka moduko bat sorraraziko du lankideengan; eta liderrak tentsio
hori egokiro kudeatzen asmatu beharko du.
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Lider on eta eraginkorrek badakite lankideen idealei eta partekatutako balioei
aldarri egiten, eta behin eta berriz jakinarazi eta azpimarratzen dute bisioaren,
helburuen, idealen eta balioen artean dagoen batasuna, lerrokatzea.
Liderrak ildo horretan egindako lana egokia bada, hots, «agente sozializatzaile»
gisa ondo jokatzen badu, horrek ondorio itzelak ekarriko dizkio erakundeari.
Lankideen kemena eta energia behin eta berriz eraberrituko da, eta lankideak
gogoz tematuko dira azken xedea (bisioa) erdiesteko gelditzen zaien aldea jan
nahian.
Eta hori baino garrantzitsuagoa den zerbait lortzen da: lehen lankideak aurrera
egitera bultzatzen zituen «kanpo-motibazioa» (hots, bisioa bera eta
helburuak lortzeak dakarkien onura), orain «barne-motibazio» bihurtzen da,
zeina ekintzarako motor askoz indartsuagoa baita: horrela, lankideek
berenganatu (barneratu) egiten dituzte erakundearen bisioa, helburuak,
idealak eta balioak, eta autokontrolaren mekanismoa jartzen da indarrean.
Horrek konpromiso eskerga dakar ondoriotzat, eta lankideei profesionalki
autorrealizatzen ari direlako sentimendua eragiten die.
die
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Hortaz, proiektuak edo lanak ez badira konplexuak (zereginak sinpleak badira),
«lidergo efektuak» sorrarazten duen automotibazioak inplikazioa eragingo du,
eta lankideek goi-mailako esfortzua egingo dute intentsitate handiz eta denbora
luzean. Baina proiektuak edota zereginak konplexuak badira, «Pymalion
efektuak», aurrekoaz gain, beste ondorio bat ere ekarriko du: lankideak
«jantzi» eta trebatuko ditu;
ditu izan ere, proiektuari arrakastaz aurre egin ahal
izateko, lankideek hainbat abilezia eta gaitasun eskuratu/garatu beharko
dituzte. Horrek, kasurik gehienetan, lankideek franko ikasi beharra eragingo du.
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Laburbilduz, edozein erakundetan liderrak lankideei babes edo euskarri
jakin bat eman behar die ―inspirazioa, konfiantza, erabakimena eta
gogo-berotasuna, denak konbentzitzen dituen eta aldez aurretik saria
ematen duen «bisio» erakargarri batekin batera― eta horri esker lortzen
du lankideek esfortzu gehigarri («extra») bat egitea, bai beren
zereginetan eta bai beren burua trebatzen/hezitzen ere. Eta horrek
ahalbidetzen die erronka handiagoei aurre egiteko gai izatea.
Bestalde, bisioranzko bidean zehar («ibilbide mapan»
barrena) ezarritako eta pausoz pauso lortutako
helburuak mugarri eta arrakastaren adierazle izango
dira, lankideen motibazioa zaharberritzeko beharrezkoa
den feedback edo berrelikadura eskainiz. Eta horrek
guztiak efikazia eta efizientzia handitzea dakar, eta hori,
azken batean, lidergo-faktoreak erakundeari eskaintzen
dion benetako abantaila lehiakor bat da.

284

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
10. gaia. LIDERGOA ETA BOTEREA
Liderraren eraginaren eredu kontzeptuala
Azkenik,
Azkenik,aipatzekoa
aipatzekoada
dalider
liderbatek
bateklankide
lankidebatengan
batengandaukan
daukaneragina
eraginaez
ezdela
dela
liderraren
liderraren ezaugarrien
ezaugarrien eta
eta nortasunaren
nortasunaren araberakoa
araberakoa bakarrik
bakarrik (gure
(gure eredu
eredu
honetan
honetan irudikatu
irudikatu dugun
dugun bezala).
bezala). Horrez
Horrez gain,
gain, lankidearen
lankidearen ezaugarri
ezaugarri eta
eta
nortasunaren
nortasunaren araberakoa
araberakoa eta
eta egoeraren
egoeraren edo
edo ingurunearen
ingurunearen beraren
beraren
araberakoa
araberakoaere
erebada
bada(nahiz
(nahizeta
etahorrelakorik
horrelakorikez
ezdugun
dugunjaso
jasoereduan).
ereduan).
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Esan dezagun, bukatzeko, lidergo-faktoreak aldaketak eragin ditzakeela
lankideen jokabidearen lau dimentsioetako batean, batzuetan edo guztietan:
guztietan
1. Jokabidearen norabidea:
norabidea jokabidea edo ekintza nora/zertara
zuzentzen den, zer helburutara bideratzen den.
2. Jokabidearen hedadura:
hedadura liderraren eraginpeko jokabidea zein
lan-eremutan edo bizitzako zein esparrutan islatzen den.
3. Jokabidearen intentsitatea:
intentsitatea jokabide horri dagokion esfortzua
zenbatekoa den (esfortzuaren maila edo tamaina).
4. Jokabidearen iraunkortasuna:
iraunkortasuna jokabideari dagokion esfortzuak
zenbat denbora dirauen.
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Pygmalion efektua
Joseba Azkarraga irakasleak (2007) honako hau dio Pygmalion efektuaren
inguruan:
«…besteen beso artean sentitutakoak egiten gaitu; nor bere definiziorako bestea
iturri ezinbestekoa baita. Nire buruari aitortzen diodan balioa besteek aitortu/aitortzen
didaten balioaren araberakoa da, hein handi batean (…) hanka bikoon portaera hein
batean besteen itxaropenek orientatzen dute eta hori, ez besterik, da Pygmalion
efektua. Familian, ikastolan, enpresan, herrialdean zein edozein gizarte erakundetan
gertatzen da hori (…) bestearengan jartzen ditugun itxaropenak komunikatu egiten
dizkiogu nolabait, eta besteak bere egin. Horregatik, ‘begiratzeko moduak’
garrantzitsuak dira oso. Aita-amek umeari zelan ‘begiratzen’ dioten; irakasleak
ikasleari; enpresako nagusiak menpeko langileari; lagunak lagunari (…) hezkuntzan
aski frogatua dago: irakasleak ikasleengandik zer eta zenbat itxaroten duen, zein
definizio helarazten dien ikasleei euren aukerei buruz, horrek eragin handia du
ikasleen emaitzetan (…) ereindakoa jaso ohi da. Trata ezazu alaba, laguna, ikaslea
edo langilea lerdoa balitz bezala, eta lerdo bilakatuko da berandu baino lehen».
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Pygmalion efektua
Ildo bertsuan, Isabel Fernández prestatzaile, coach eta aholkulariak (2011)
dioenez, oso garrantzitsua da pertsonak aintzat hartzea:
«Aintzat hartzeak ageriko ahalmena dauka harreman profesionalak hobetzeko eta
pertsona gisa hazteko. Beste pertsonari bere nortasun publikoa hobeto ezagutzeko
aukera ematen diogu; hau da, guretzat zer irudi duen, haren jokabideaz zer balorazio
egiten dugun. Ikuspegi hori (“nik egiten dudanaz besteak zer pentsatzen duen”) oso
garrantzitsua eta beharrezkoa da norberaren burua hobeto ulertzeko, norberaren
trebetasun eta indarguneak ezagutzeko. Ikuspegi horretatik, aintzatespena
ikasketa-tresna oso indartsua da (…) Aintzat hartzeak korronte emozional positiboa
sortzen du, aintzatespena jasotzen zein ematen duenarengan. Zintzoa eta benetakoa
denean, ematea jasotzea bezalakoa da. Era berean, besteak zenbat eta gehiago
aintzat hartu, ingurukoek ere, apurka-apurka, gauza bera egingo dute. Azken batean,
harreman sakonagoak, baliotsuagoak eta positiboagoak sortzen dituzu».
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Aurkibidea

 Liderraren taktikak lankideak limurtzeko.
 Liderraren taktika limurtzaileei buruzko
iruzkinak.
 Mekanismo eta taktiken eraginkortasuna.
 Bibliografia.
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Liderraren taktikak lankideak limurtzeko
Aurreko gaian ikusi dugunez, kontrol-mekanismoak erabiltzean bilatzen den
helburua da pertsonari modu arrakastatsuan eragitea, hartara pertsona horren
«konpromisoa» edo «onespena» erdiesteko. Aurrez aipatutako sei
mekanismoetarik bat baino ez dagokio lidergoari, zeinak elementu nabarmen bat
baitu besteekiko bereizgarri: lankideen jokabideari eragiteko bitarteko
«limurtzaileak» baliatzen dituela,
dituela hain zuzen ere.
Baina
zein
dira
liderrek
lankideak
limurtzeko
konbentzitzeko― darabilzkiten taktikak edo prozedurak?
1)Limurtze arrazionala
2)Limurtze emozionala
3)Parte-hartzea
4)Eskaera pertsonala (mesede eskaera)
5)Trukea
6)Kontaktuak
7)Adiskidetzea (onginahia erakartzea)

―seduzitzeko,
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 Limurtze arrazionala
Argudio logikoak aurkeztean datza;
datza datu, informazio eta
froga objektiboetan oinarrituz, lankideak jokabide jakin
batera biltzeko edo konbentzitzeko.
Konfiantzakotzat eta sinesgarritzat jotzen diren liderrek
arrakasta handiagoa izaten dute limurtze arrazionalaren
taktika erabiltzean.
Sinesgarria gerta dadin, garrantzitsua da liderrak argudiatze logikoa lankideen
premia edo bereizgarrietara egokitzen jakitea.
jakitea
Argudio logikoek ongi (hobeki) funtzionatzen dute emozioen eraginpean
baino areago ideien eraginpean jokatu ohi duten pertsonen kasuan.
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 Limurtze emozionala
Liderrak aldarri egiten die jarraitzaileen balio, ideal eta
xedeei, edota haien emozioak eta gogoa akuilatzen ditu
(«egin beharko genuke», «egitea merezi du»…).
Ezinbestekoa da jarraitzaileen balioak, itxaropenak,
beldurrak eta helburuak ezagutzea:
ezagutzea guztiok daukagun
gogoa garrantzitsuak izateko, erabilgarri sentitzeko,
abileziak lantzeko, merezi duen zerbait lortzeko edo,
sinpleki, denik onena egiteko.
Taktika honek ongi (hobeki) funtzionatu ohi du arrazoiketa logikoen zioz
baino areago emozioen eraginpean jokatzen duten pertsonen kasuan.
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 Parte-hartzea
Liderrak jarraitzailearen ekarpena bilatzen du eta, era
horretan, jarraitzailearen inplikazioa, onespena eta
konpromisoa.
Liderrak jarraitzaileei eskain diezaiekeen parte-hartze maila
askotarikoa izan daiteke, itaunketa edo kontsulta hutsetik
hasi eta erabateko delegaziorainokoa. Eta parte-hartzearen
eragina bi elementu erabat ezberdinetan bistaratzen da:
erabakiaren kalitatean,
kalitatean batetik, eta erabaki hori
betetzeko konpromisoan,
konpromisoan bestetik.
Oro har, jarraitzaileek iritzia emateko, ideiak eztabaidatzeko eta erabakietan
parte hartzeko modua dutenean, konpromiso handiagoa izaten da azken
emaitza.
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 Eskaera pertsonala (mesede eskaera)
Liderra lankideekin daukan harreman onean oinarritzen da
eta, haien adiskidetasun eta leialtasunaren arabera, eskaera
pertsonal bat egiten die: «Mesedez, egin ezazue nigatik».
Hortaz, «agindu» bat ematearen beste muturrean dago
taktika hau.
hau Lankideek liderra pozteko/asetzeko izan
ditzaketen emozio pertsonalek biziki eragingo dute taktika
horren eraginkortasunean.

Pertsona gehiagorekin ondo konpontzen eta adiskideak egiten ―beste
nolabait esatearren, euren «don de gentes» delakoa lantzen― saiatzen diren
liderrek indartu egiten dute taktika hori arrakastaz erabiltzeko aukera.
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 Trukea
Liderrak,
bere
eskaeraren
truke,
nolabaiteko
ordainsariren bat (betiere baliotsua) eskaintzen dio
lankideari.
Liderrak eskaintzen duena zenbat eta baliotsuagoa izan
lankidearentzat, orduan eta negoziatzeko indar handiagoa
izango du liderrak. Trukearen formula betidanik eta nonahi
erabili izan da, eta elkarrekikotasuna («reciprocidad»
delakoa) besterik ez da behar: «Gaur zugatik, bihar
nigatik».
Lema: «Zuk besteentzat erakargarria den zerbait badaukazu, jakinaraz eta
erabil ezazu». Oso garrantzitsua da, beraz, besteek zer balioesten duten
jakitea eta hura ordainsari gisa erabiltzea.
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 Kontaktuak
Batzuetan, liderrarentzat zaila izaten da bere kasa
pertsona edo talde jakin bat limurtzea, konbentzitzea.
Kasu horietan, kontaktuengana jo dezake.
Kontaktuen taktika erabiltzean, liderrak beste
pertsona bat(zu)engana jotzen du,
du pertsona horiek
lankide jakin bati zuzenean eragin diezaioten; edo bestela
liderrak berekin ados dauden pertsona batzuk aipatzen
ditu, horrekin lankide jakin bat limurtzeko asmoz.
Liderrak badaki zenbat eta pertsona gehiago izan bere alboan (bere alde),
orduan eta eragin handiagoa izango duela jarraitzaile potentzialengan:
«garrantzitsuena ez da zer ezagutzen duzun (zer dakizun), nor ezagutzen
duzun baizik».
298

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA

11. gaia. LIDERRAREN TAKTIKAK LANKIDEAK
LIMURTZEKO
Liderraren taktikak lankideak limurtzeko
 Adiskidetzea (onginahia erakartzea)
Taktika honen bitartez, liderrak lagunkoi erakusten du
bere burua,
burua irudi propioa hobetuz, bere lankideak
goraipatuz eta lankideengan aldarte ona eta giro atsegina
piztuz, horrela eginez lankideak beregana erakartzea
(limurtzea) errazagoa izango duelakoan. Taktika horrek
ondo funtzionatu ohi du izaera bizia edota haserrekorra
duten pertsonekin.
pertsonekin Liderrak sentibera behar du izan bere
lankideen gogo-aldartearekiko.
Liderrak zentzua eta garrantzia eman behar die lankideen betebeharrei;
guztien artean eskuratutako lorpenak goraipatuz, izandako arrakasten
tamaina eta berezitasuna nabarmenduz eta, ekar ditzakeen eragozpenak
gorabehera, jokabide eta zeregin horietan ahalegintzen jarraitzea merezi
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Liderraren taktika limurtzaileei buruzko iruzkinak
Liderrek kontingentziaren araberako metodoa darabilte, egoera jakin
bakoitzean kontrol-mekanismorik edo limurtze-taktikarik egokiena
hautatzeko. Liderraren eragiteko prozesuaren eskema:
Liderrak

he
Liderrak taktika limurtzaile
lb
egokiena(k) aukeratzen
ur
d(it)u
u
bat dauka

Prozesuaren
emaitzak

Helburua lortzen du
Zenbait
1) Limurtze arrazionala
-Onespena
pertsona
2) Limurtze emozionala
edo
limurtzea eta
3) Parte-hartzea
-Konpromisoa
konbentzitzea,
4) Eskaera pertsonala
Porrot egiten du
jokaera
jakin
5)
Trukea
-Erresistentzia
Hala, taktika «bigunak» erabiltzen dituzte (adiskidetze-taktika
edo eskaera pertsonala,
bat izan
6) Kontaktuak
edo
esate baterako), desabantaila daukatenean, edo erresistentzia aurreikusten
dutenean,
dezaten
7) Adiskidetzea
-Ukoa
edo helburua lortzeaz modu pertsonalean onura izaten dutenean.
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Liderraren taktika limurtzaileei buruzko iruzkinak
Liderrak taktika arrazionalaz baliatzen dira (limurtze arrazionalaz, adibidez), beste
pertsonak berek bezain boteretsuak direnean, erresistentziarik izango dutenik
aurreikusten ez dutenean, eta helburua lortzearen onurek erakundeari eta liderrari berari
laguntzen dietenean.
Zenbait kasutan, zailtasun bereziak dauzkatenean, taktikarik «gogorrenei» ekiten diete
(hala nola trukeari zein kontaktuei), modu horretan erresistentzia potentzialak gainditu
ahal izateko.
««Bigun
Bigun»» izendapena
izendapena darabilgu,
darabilgu, jarraitzaile
jarraitzaile potentzialek
potentzialek beren
beren jokabidean
jokabidean eragiteko
eragiteko
taktikak,
taktikak, oro
oro har,
har, gogo
gogo onez
onez onartzen
onartzen dituzten
dituzten kasuetarako.
kasuetarako. Aitzitik,
Aitzitik, ««gogor
gogor»» hitza
hitza
darabilgu,
darabilgu, jarraitzaileen
jarraitzaileen borondatea
borondatea nolabait
nolabait «behartzen»
«behartzen» edo
edo «bortxatzen»
«bortxatzen» ―lankidea
―lankidea
menderatzen―
menderatzen―saiatzen
saiatzendiren
direntaktikak
taktikakdeskribatzeko.
deskribatzeko.
Taktika
Taktika «bigunak»
«bigunak» (edo
(edo erdibidekoak),
erdibidekoak), eraginkortasunez
eraginkortasunez erabiliz
erabiliz gero,
gero, «konpromisoa»
«konpromisoa»
lortzera
lortzera irits
irits daitezke.
daitezke. Taktika
Taktika «gogorrek»,
«gogorrek», aldiz,
aldiz, nekez
nekez lortuko
lortuko dute
dute inoiz
inoiz lankideen
lankideen
«konpromisoa»;
«konpromisoa»;bai,
bai,ordea,
ordea,«onespena».
«onespena».
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Taktikarik egokiena hautatzeko orduan, liderrak bere nortasun edo
izaeraren arabera egiten du hautu hori.
hori Hori dela medio, egoera berberean
izanik ere, lider bakoitzak taktika bat lehenetsiko du, nork bere abilezia
Ikertzaileek
egiaztatu
dutenez,
««botere-beharrizan
duten
pertsonalak
Ikertzaileeketa
egiaztatu
iraganeko
dutenez,
esperientzia
botere-beharrizan
arrakastatsuak »gogoan
» handia
handia
hartuta.
duten pertsonek
pertsonek

edo
edo zuzendariek
zuzendariek taktika
taktika «gogorragoak»
«gogorragoak» ―dela
―dela presioa
presioa edo
edo botere
botere koaktiboa,
koaktiboa,
dela
delatrukea,
trukea,direla
direlakontaktuak,
kontaktuak,edo
edodela
delakarguaren
karguarenboterea―
boterea―aukeratzeko
aukeratzekojoera
joera
izan
izanohi
ohidute,
dute,bestelako
bestelakoizaera
izaeraedo
edonortasuna
nortasunaduten
dutenpertsonekin
pertsonekinalderatuta.
alderatuta.
««Afiliazio-beharrizan
Afiliazio-beharrizan»» handiko
handiko pertsonek
pertsonek ―McClelland-en
―McClelland-en esanetan―
esanetan―
garrantzi
garrantzi urriagoa
urriagoa ematen
ematen diote
diote besteengan
besteengan eragina
eragina izan
izan eta
eta boterea
boterea lortzeari,
lortzeari,
besteekin
besteekin ondo
ondo konpontzeari
konpontzeari baino.
baino. Ondorioz,
Ondorioz, litekeena
litekeena da
da pertsona
pertsona horiek
horiek
taktika
taktika «bigunagoetara»
«bigunagoetara» jotzea:
jotzea: mesede
mesede eskaera,
eskaera, limurtze
limurtze emozionala,
emozionala,
adiskidetzea
adiskidetzea nahiz
nahiz limurtze
limurtze arrazionala.
arrazionala. Areago,
Areago, litekeena
litekeena da
da pertsona
pertsona horiek
horiek
boterea
boterea bilatzeko
bilatzeko ohiturarik
ohiturarik ere
ere ez
ez izatea;
izatea; aitzitik,
aitzitik, litekeena
litekeena da
da boterea
boterea
saihesten
saihestensaiatzea.
saiatzea.
Aurreko
Aurreko bi
bi kasuen
kasuen erdibideko
erdibideko esparruan,
esparruan, ««lorpen-beharrizan
lorpen-beharrizan»» handiko
handiko
pertsonak
pertsonakdaude,
daude,McClelland-en
McClelland-enaburuz.
aburuz.Pertsona
Pertsonahoriek,
horiek,oro
orohar,
har,helburu
helburuargiak
argiak
dauzkate
dauzkateeta
etagogor
gogorlan
lanegiten
egitendute
dutehorien
horienalde;
alde;eta
etahelburuok
helburuoklortzeko
lortzekolaguntza
laguntza
bila,
bila, besteen
besteen jokabidean
jokabidean eragin
eragin beharra
beharra izaten
izaten dute
dute sarritan.
sarritan. Hala
Hala ere,
ere, ez
ez dute
dute
boterea
botereazuzenean
zuzeneaneta
etaberen
berenmesederako
mesederakobilatzen,
bilatzen,nahi
nahiduten
dutenhelburua
helburualortzeko
lortzeko
302
baizik.
baizik. Arauen
Arauen arabera
arabera jokatzea
jokatzea gustatzen
gustatzen zaie
zaie eta
eta maiz
maiz jotzen
jotzen dute
dute limurtze
limurtze
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Liderraren taktika limurtzaileei buruzko iruzkinak
Mekanismoak eta taktikak erabiltzeko norabideak

 GORANZKO NORABIDEA. Limurtze arrazionala da
goragoko agintariengan eragiteko estrategiarik erabiliena.
Kontaktuak eta adituaren boterea ere erabili ohi dira.
 ALBORANZKO NORABIDEA. Maila bereko lankideekin
askotan erabiltzen dira eskaera pertsonala eta
kontaktuak. Halaber, adiskidetzea, trukea eta karguaren
(lanpostuaren) boterea ere baliatzen dira.
 BEHERANZKO
NORABIDEA.
Mendekoekin
parte-hartzea, trukea, limurtze emozionala, adiskidetzea,
karguaren boterea eta presioa (botere koaktiboa) erabili
ohi dira.
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Mekanismoak eta taktikak erabiltzeko sekuentziak
Pertsona batek beste batzuengan eragiteko prozedura jakin bat hautatzen
duenean, halaber erabaki behar du zein mekanismo edo taktika erabiliko duen
hasieran eta zein geroago, segida emateko.
Oro har, hasi, mekanismo edo taktika bigun eta positiboekin hasi ohi da,
esfortzu eta kostu urriagoak baitakartzate.
baitakartzate Taktika horiek huts-hutsean
(bakarka) erabil litezke, baita modu konbinatuan edo limurtze arrazionalarekin
batera ere. Beste pertsona batzuengan eragiteko asmoak porrot egiten badu,
aukera bat izango da asmo hori bertan behera uztea; beste aukera bat estrategia
gogorragoei ekitea izango da. Sekuentzia ohikoena:
ohikoena
 Hasieran: limurtze arrazionala, adiskidetzea, eskaera pertsonala, limurtze
emozionala, autokontrola, adituaren boterea, parte-hartzea…
 Segida emateko: trukea, karguaren boterea (lanpostuari dagokiona),
parte-hartzea, kontaktuak, presioa (botere koaktiboa)…
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Mekanismo eta taktiken eraginkortasuna
KONTROL
MEKANISMOAK

ERABILTZEKO
NORABIDEA

ERABILTZEKO
SEKUENTZIA

PROZEDURA MOTA
(BAKARRIK EDO
KONBINATUTA)

A. KOAKTIBOA

BEHERANTZ

SEGIDA
EMATEKO
(atzeratu)

GOGORRA (bakarrik)

B. ERABILGARRIA

BEHERANTZ

HASIERAN

BIGUNA (konbinatuta)

C. KARGUARENA

BEHERANTZ

SEGIDA
EMATEKO
(berehala)

GOGORRA (bakarrik)

D. ADITUARENA

BEHERANTZ
ALBORANTZ

HASIERAN

ERDIBIDEKOA
(konbinatuta)

E. AUTOKONTROLA

GUZTIAK

HASIERAN

BIGUNA (edonola)

F. LIDERGOA

GUZTIAK

EDONOIZ

BIGUNA (edonola)

LIDERGO
TAKTIKAK

/

ERABILTZEKO
NORABIDEA

1.
LIMURTZE
ARRAZIONALA

GUZTIAK

2.
LIMURTZE
EMOZIONALA

BEHERANTZ
ALBORANTZ

3. PARTE-HARTZEA

BEHERANTZ
ALBORANTZ

ERABILTZEKO
SEKUENTZIA

PROZEDURA MOTA
(BAKARRIK EDO
KONBINATUTA)

HASIERAN

BIGUNA (edonola)

/

EDONOIZ

BIGUNA (konbinatuta)

/

EDONOIZ

BIGUNA (konbinatuta)
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Aurkibidea

 Lidergorako potentzialaren oinarriak.
 Lidergorako potentzialaren jatorria.
 Eztabaidagaia.
 Bibliografia.
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Lidergorako potentzialaren oinarriak
Ikus dezagun bideo bat…

Palabras de Liderazgo
El poder de la mente
…eta gutako bakoitzak har dezala gogoan
gustukoen duen esaldia eta azal dezala zergatik.
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Lidergorako potentzialaren oinarriak
I. ENPRESAREN BERAREN ETA ENPRESAK DIHARDUEN SEKTORE
EKONOMIKO/SOZIALAREN EZAGUTZA
a) Sektorearen ezagutza zabala: merkatua, lehiakideak, produktuak,
teknologiak…
b) Enpresaren ezagutza sakona: nor diren pertsona garrantzitsuak, zergatik
diren garrantzitsuak, kultura, historia, sistemak…
II. HARREMANAK ENPRESAREN ZEIN SEKTOREAREN BAITAN
Harreman sendo eta ugariak enpresaren zein sektorearen baitan.
III. OSPEA ETA HISTORIALA
Ospe nabarmena eta aparteko historiala jarduera asko eta askotarikoetan.
Sinesgarritasuna.
IV. GAITASUNA ETA ABILEZIA
a) Adimen emozional intrapertsonala. Buru zolia, irizpide zuzena, era
estrategiko eta multidimentsionalean pentsatzeko gaitasuna.
b) Adimen emozional interpertsonala. Gainerako pertsonekin erlazionatzeko
abilezia, enpatia, negoziazioa, komunikazioa, talde-lana.
IV. BALIO PERTSONALAK
Zintzotasuna, koherentzia eta zuzentasuna. Aniztasuna errespetatu eta
estimatzea.
VI. MOTIBAZIOA
310
a) Energia, bizitasun eta gogo handia.
b) Aurrera
egiteko
ekimen
indartsua:
botere-beharrizana
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Lidergorako potentzialaren oinarriak
Lidergorako potentzial handia izateko baldintza gisa aipatu ditugun
ezaugarriok nekezago aurkitzen dira merkatuan, enpresa bat
«administratzeko» zuzendari-exekutibo batek behar dituen ezaugarriak
baino.
baino Horrek ez du esan nahi, ordea, enpresa konplexu bat modu
eraginkorrean zuzentzea erraza denik, ezta hurrik eman ere.
Dena dela, lidergorako potentziala areagotzeko,
posible da heziketaren eta entrenamenduaren bidez
gaur egun egiten dena ―ia ezer ez― baino askoz
gehiago egitea.
egitea Horrez gain, ordea, errealismoz jokatu
beharra dago. Lidergo kontuetan prestakuntza gutxi duen
zuzendaritza-talde bat aldatzea erronka txit zaila da zinez.
Talde horrek aipatu ditugun premiazko ezaugarrietako
batzuk falta baditu (eta hori maiz gertatzen da), nekez
izango dugu dirurik eta astirik, eta alferrik egingo dugu
eginahal nekosorik arazo hori konpontzeko.
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Lidergorako potentzialaren jatorria

Jarraian, zenbait
agertuko dira.

lider

ospetsuren

argazkiak

Banan-banan,
aipa
itzazu
lider
horietako
bakoitzaren lau ezaugarririk nabarmenenak.
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Lidergorako potentzialaren jatorria
Aurreko lider horien ezaugarriak kontuan hartuta, esan ezazu
ezaugarri horietako…
❶ …zein diren berezkoak (jaiotzetikoak).
❷ …zein diren lehen haurtzaroan eskuratutakoak.
❸ …zein diren hezkuntza formalean (ikastolan, institutuan,
unibertsitatean) garatutakoak.
❹ …zein diren jardun profesionalean landutakoak.
Izan
Izan ere,
ere, lidergoari
lidergoari buruzko
buruzko literaturan,
literaturan, betidanik
betidanik eztabaidatu
eztabaidatu izan
izan da,
da,
behin
behin eta
eta berriro,
berriro, liderra
liderra ««jaio
jaio»» edo
edo ««egin
egin»» egiten
egiten ote
ote den.
den. Hots,
Hots, liderra
liderra
««herentziaren
herentziaren»» (berezko
(berezko edo
edo jaiotzetik
jaiotzetik dugunaren)
dugunaren) edo
edo ««ingurunearen
ingurunearen»»
(gerora
(gerorakanpoan
kanpoanlortutakoaren)
lortutakoaren)emaitza
emaitzaal
alda?
da?
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JATORRIA
1. Berezko gaitasuna
2. Lehen haurtzaroa
(berezko gaitasunetatik
abiatuta eta haien osagarri)

LIDER ERAGINKORRA IZATEKO
BEHARREZKO EZAUGARRIAK
1. Motibazioa
2. Balio pertsonalak

3. Hezkuntza formala
(1. eta 2. jatorrietako
ezaugarrietatik abiatuta eta
haien
osagarri)

4. Esperientzia
profesionala
(1., 2. eta 3. jatorrietako
ezaugarrietatik abiatuta eta
haien
osagarri)

3. Gaitasunak eta abileziak
4. Ospea eta historiala
5. Harremanak enpresaren eta
sektorearen baitan
6. Enpresaren eta sektorearen
ezagutza
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Lidergorako potentzialaren jatorria
Gaur egun, neurri handi batean laneko jardunaren
(esperientzia profesionalaren) bidez egiten da lidergoaren
ikasketa (lidergorako prestaketa). Hori dela eta, guztiz
desiragarria da enpresek langileei ―lider potentzialei―
giro aproposa eskaintzea, lider eraginkorrak izaten
ikasteko (lidergorako prestatzeko) aukerak izan ditzaten:
ditzaten
sormenarekin loturiko ekintzak sustatuz, erronka jakin
batzuk sortzen dituzten ekinbideak bultzatuz, langileak
han-hemen kokatuz beren harreman pertsonalak eta
ezagutzak zabaltzeko eta aberasteko xedearekin, zereginak
txandakatuz, tutoreekin kontaktuak areagotuz, taldeak
zuzenduz, zereginak koordinatuz, proiektu berrien gidaritzan
edo lidergoan kokatuz, etab.
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Etorkizuneko liderrarentzat elementurik garrantzitsuenetakoa,
ziurrenik, bere lanbideko lehen urratsetan erronka aski handiei
aurre egiteko aukerak eskura izatea da. Erabat onuragarria da
gaztetan, hogei edo hogeita hamar urte dituela, lidergaiak ―lider
potentzialak― zenbait aukera izatea benetan lider jarduteko,
arriskuak bere gain hartzeko eta arrakastatik zein porrotetik
irakaspenak jasotzeko.
Liderrak
Liderrak lantzen
lantzen arrakasta
arrakasta handia
handia izan
izan duten
duten enpresa
enpresa askok
askok biziki
biziki nabarmentzen
nabarmentzen dute
dute
langile
langile gazteentzat
gazteentzat erronka
erronka erakargarriak
erakargarriak sortzearen
sortzearen garrantzia.
garrantzia. Xede
Xede horrekin
horrekin maiz
maiz
erabiltzen
erabiltzen den
den bide
bide edo
edo gakoetarik
gakoetarik bat
bat da
da ««dezentralizazioa
dezentralizazioa»», , erantzukizuna
erantzukizuna enpresaren
enpresaren
organigramako
organigramakomaila
mailabaxuagoetara
baxuagoetarabultzatzen
bultzatzenduena
duenaeta,
eta,hartara,
hartara,maila
mailahorietan
horietanlanpostu
lanpostu
(erronka)
(erronka) erakargarriagoak
erakargarriagoak sortzen
sortzen dituena:
dituena: Johnson&Johnson,
Johnson&Johnson, 3M,
3M, Hewleltt-Packard,
Hewleltt-Packard,
General
GeneralElectric,
Electric,etab.
etab.
Lincoln Electric Company-n nabarmentzen den bezala, «langile
bakoitzak zuzendari ere izan behar du, eta zuzendari bakoitzak
langile ere izan behar du… Autozuzendaritzan oinarritzen da
eraginkortasunaren benetako zentzua».
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Lidergorako potentzialaren jatorria
Pertsona orok lider handi bihurtzeko potentzialik ez badaukagu ere, gu
guztiok gai izan gaitezke lidergoa egikaritzeko eta, egiazki, bizitzan barrena
hainbat alditan egikaritzen dugu.
dugu
Lidergoa, izatez, aldagai graduala baita, hamaika maila edo graduazio izan
ditzakeena; hartara, denboran barrena gure lidergorako potentziala
igoarazi egin genezake.
Pertsona baten lidergorako gaitasuna bi elementu edo osagairen batura da:
da
a) Bere eraginpeko pertsona kopurua (hau da, zenbat pertsona dauden
bere lidergoaren itzalean)
Kantitatea
b) Eragin edo itzal horren intentsitatea

Kalitatea

Bi elementuok, hala «kantitatea» nola «kalitatea», gradualak dira eta,
ondorioz, bien batura globala ere bai, noski.
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Lidergoaren eraginaren intentsitatea edo
«kalitatea»
KONPROMISOA

⊕
ONESPENA

LIDERGOA
(eragiteko prozesua)

Eragiteko
prozesu
arrakastatsua

Emaitza/Eragina
(jokabidearen
gain)

ERRESISTENTZIA
Eragiteko
prozesu hutsala
(porrota)

⊝
UKOA edo
KONTRAJARPENA
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Lidergoa: fenomeno arrunt eta unibertsala
Ikuspegi tradizional elitistak dio gizabanako jakin batzuk
soilik direla pertsonaia karismatiko modura hartuak eta
lidergoa egikaritzeko aukeratuak; eta gainerakook
jarraitzaile multzo handi bihurtzen garela modu
automatikoan.
Ikuspegi horretatik ahalik gehien urrutiratu beharko
genuke; izan ere, errealitatera askoz gehiago gerturatuko
ginateke, lidergoa fenomeno arrunt eta unibertsal gisa
―gizabanako denok gutxi-asko daukagun gaitasun bat
legez― ikusi eta ulertuko bagenu.
bagenu
Egia
Egia da,
da, bai,
bai, lidergorako
lidergorako potentziala
potentziala ez
ez dagoela
dagoela pertsona
pertsona
guztien
guztien artean
artean modu
modu berdintsuan
berdintsuan eta
eta orekatuan
orekatuan banatuta,
banatuta,
baina
baina egia
egia da,
da, baita
baita ere,
ere, pertsona
pertsona guztiok
guztiok daukagula
daukagula aski
aski
potentzial
potentzial aldeko
aldeko egoera
egoera sozial
sozial jakin
jakin batzuetan
batzuetan lider
lider
jokatzeko
jokatzeko eta,
eta, horrez
horrez gain,
gain, lidergorako
lidergorako potentzial
potentzial hori
hori
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nabarmen
nabarmen gara
gara eta
eta gora
gora genezakeela,
genezakeela, helburu
helburu horri
horri
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Bi talde osatu, kontrako ikuspegiak defendatuko dituztenak:

1) Liderra jaio egiten da.
2) Liderra egin egiten da.
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Lidergorako potentzialaren faktore berezkoak eta
kanpokoak
Pertsona bakoitzak azken buruan daukan lidergorako potentziala,
laburbilduz, «herentziaren» (berezko edo jaiotzetiko dugunaren) eta
«ingurunearen» (gerora kanpoan lortutakoaren) arteko emaitza izango da;
bi faktoreok ez dira, ordea, gehitu behar; aitzitik, elkarri lotuta daude,
halako moldez non bietako bat nulua balitz, ez bailegoke nortasunik.

BEREZKOA

JARRERAK

ABILEZIAK

EZAGUTZAK

LIDERGORAKO POTENTZIALA

KANPOAN LORTUTAKOA

TALENTUA
K
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 Talentuak
Talentuez mintzo garenean, nagusiki bederen, herentzian jasotako (hots, berezko)
berezko
faktoretzat jo ohi ditugu; «liderraren talentua» ere herentzia biologikoaren eta
haurtzaroko lehendabiziko esperientzien fruitua izaten da batez ere.
Talentuen tipologia edo sailkapen hau egin genezake:
a) Sentimenduen eremuan, talentu estetikoa legoke, zeinak edertasunaren itxura
berriak sortzen baititu eta artisten oinarria baita.
b) Adimenaren eremuan, talentu logiko eta zientifikoa legoke, egia berriak
aurkitzen dituena eta jakintsuen oinarria dena.
c) Borondatearen edo gogoaren eremuan, talentu praktikoa legoke, balentria
demasak eta berebiziko lorpenak egiten dituena eta zenbait heroi eta liderren
oinarria dena.
Enpresa munduko liderren kasuan, sarritan nabarmentzen zaie
halako zolitasun berezi bat etorkizuna ikuspegi zorrotz batetik
behatzeko eta estrategia jakin batzuk taxutzeko. Badirudi
enpresa-liderrek ikusi egiten dutela besteek ikusten ez dutena.
dutena
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 Talentuak
Horrez gain, liderrek badakite, jakin, aukera eta
abaguneei agertu orduko etekina ateratzen; eta badakite,
halaber, horiek agertu bitartean zain eta aiduru egoten,
egoten
betiere unerik egokienean jokatzeko.

Liderren talentuaren beste aurpegi bat helburua lortzeko
bitartekoei erreparatzeko duten modu arraroa (altxor
bitxia)
bitxia dateke. Izan ere, liderrek gainerako pertsonen
elementu eta baliabide berdinak darabiltzate eskuartean,
baina gai dira gainerakoentzat ikusezinak diren aukerez
eta negozioez ohartzeko.
ohartzeko
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 Jarrerak
Gizabanakoa ibili ohi den ingurune sozialak baldintzatu eta
zizelkatu egiten du haren jokabideen profila;
profila ingurunea,
beraz, faktore pizgarria (akuilua) nahiz murriztailea (galga)
izan
daiteke
lidergorako
potentzialarentzat.
Jakin
badakigunez, gizabanako oro jaiotzatik bertatik «klima
sozial» jakin batzuetan murgiltzen da. Klima horiek
sozializatu egiten gaituzte, hots, gutako bakoitzari, neurri
handi batean oharkabean, hainbat eta hainbat balio eta
jarrera geureganatzea eragiten digute. Eta lidergorako
potentziala ere gizabanakoa murgildurik dagoen ingurune
edo klima soziokulturalaren araberakoa izango da, hein
handi batean (ingurune edo klima horrek gizabanakoaren
jarrerak zizelkatu eta moldatuko baititu).
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 Jarrerak
Liderrei buruz mintzatzean, sarritan aipatzen den ezaugarri psikologiko bat da
«arrakasta izateko beharrizana» edo «lorpen-beharrizana» delakoa (David
McClelland). Antza denez, eskolako hezkuntzak ez omen du «arrakastaren
beharrizana» gehitzen, pertsonak arrakastarako motibazio gutxiko kultura edo gizarte
batean bizi direnean. Eskolako esperientzia partzialegia eta murritzegia izaten da kasu
horietan, eta ez du, halatan, jarreren gain eragin handirik izaten.
Kontuan izan behar dugu, irakasleak finkaturiko jokamoldeen eraginez,
gizabanakoaren joerak indartu eta findu nahiz ―aitzitik― joerok nahasi, trakestu eta
kamustu egin daitezkeela. Hezkuntza-sistemako edozein erakundetan dabilela
(haur-eskolan, ikastolan, institutuan, unibertsitatean…), ikasleari gogor eragiten diote
bere ikaskideekin eta beste pertsona batzuekin dauzkan harremanetan izandako
arrakastari ―edo arrakastarik ezari― buruzko sentsazioek.
sentsazioek Adibidez, gazte batek
bolada batez ikastolako futbol-taldeko kapitaina izatearen esperientzia bizi izaten
badu, rol horrek ezohiko gaitasun eta abileziak eskain diezazkioke. Nolanahi ere,
jarrerak sortu eta moldatzea, bene-benetan, ezagutzak transmititzea baino askoz
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 Jarrerak

 Lorpen-beharrizana. Pertsona horiengan erronkak gainditu, helburuak
lortu eta norberaren gaitasuna/maisutasuna erakusteko premia
gailentzen da. Premia hori duten pertsonek beren zereginak azkar eta
egoki egin nahi dituzte, arrakasta izan nahi dute. Eta egin dutenari
buruzko feedback edo berrelikadura zehatza jaso nahi dute.

 Elkartasun- edo kidetasun-beharrizana. Pertsona horiek gogoko dute
David McClelland
(1917-1998)

besteekin harreman atseginak izatea eta jendearen estimua jasotzea.
Harreman sozial onak izatea eta jendearenganako hurbiltasuna sentitzea
nahi dute. Arazoak dituztenei laguntzeko prest daude eta besteekin
adiskidetasunaz gozatu nahi dute.

 Botere-beharrizana. Pertsona horiek besteengan eragina eta kontrola izan nahi dute.
Gozatu egiten dute arduradunak/kargudunak izaten. Nahiago dute kargu lehiakor bat eta
estatus-maila altu bat izatea. Interesa dute prestigioa lortzeko eta beste pertsonengan
327
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 Jarrerak
Ikasle bakoitzak esan dezala aipatutako hiru beharrizan
horietatik zein duen nagusi nortasunean

 Lorpen-beharrizana: Pertsona horiengan erronkak gainditu, helburuak
LORPEN-BEHARRIZANA
lortu eta norbere
gaitasuna/maisutasuna erakusteko premia gailentzen
da. Premia hori duten pertsonek beren zereginak azkar eta egoki egin
nahi dituzte, arrakasta izan nahi dute. Eta egin dutenari buruzko
feedback edo berrelikadura zehatza jaso nahi dute.

 Elkartasun- edo kidetasun-beharrizana: Pertsona horiek besteekin
David McClelland
(1917-1998)

harreman atseginak izatea eta jendearen estimua jasotzea gogoko dute.
Harreman sozial onak izatea eta jendearenganako hurbiltasuna sentitzea
nahi dute. Arazoak dituztenei laguntzeko prest daude eta besteekin
adiskidetasunaz gozatu nahi dute.

 Botere-beharrizana:
Botere-beharrizana Pertsona horiek besteengan eragina eta kontrola izan nahi dute.

BOTEREELKARTASUNGozatu egiten dute
arduradunak/kargudunak izaten. Nahiago dute
kargu konpetitibo bat
BEHARRIZANA
eta estatus-maila
altu bat izatea. Interesa dute prestigioa lortzekoBEHARRIZANA
eta beste pertsonengan
328
eragiteko.

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA

12. gaia. LIDERGORAKO POTENTZIALAREN
OINARRIAK ETA JATORRIA
Lidergorako potentzialaren faktore berezkoak eta
kanpokoak
 Jarrerak
McClellandek honakook
mesedegarrien artean:

aipatzen

ditu

«lorpen-beharrizana»

gehitzeko

faktore

1)Lehenik eta behin, hezkuntza,
hezkuntza ikaslea eskolatu eta trebatzeko bitarteko egokiak
eskaini eta autokonfiantza saritu beharko dituena.
2)Bigarrenik, balio, sinesmen eta ideologiak,
ideologiak zeinetarik gehienak hezkuntzaren bitartez
jaso baitaitezke. Xede hori erdiesteko, beharrezkoa izango da helburuei buruz hitz
egitea, helburu helgarri edo lorgarriak ipintzea, ardura eta erantzukizun pertsonalak
esleitzea, eta abar.
McClellanden aburuz, posible da «lorpen-beharrizana» helduaroan ―gizabanakoa nagusia
denean― ere lortu eta gehitzea, eta asmo horrekin hainbat ikastaro arrakastatsu zuzendu
zituen gainera.
Gizabanakoak,
Gizabanakoak, hezkuntzari
hezkuntzari esker,
esker, pentsatzeko
pentsatzeko modu
modu berriei
berriei ekiten
ekiten die,
die,
munduaren
munduaren ikuskera
ikuskera zabaldu
zabaldu eta
eta aberasten
aberasten du,
du, ingurune
ingurune fisikoa
fisikoa
desmitifikatzen
desmitifikatzen du,
du, jakintzan
jakintzan nahiz
nahiz ekintzan
ekintzan arrazionaltasuna
arrazionaltasuna garatzen
garatzen
du,
eta
du, eta
eta bere
bere burua
burua sozializatzen
sozializatzen du
du ««unibertsalista
unibertsalista»»,, ««espezifiko
espezifiko»»329
eta
«neutraltasun afektibozkoak» diren arau batzuen bitartez.
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 Abileziak
Lidergoa egikaritzeko orduan, sekulako garrantzia dute zenbait abilezia edo
trebetasunek; eta horietako asko eta asko hezkuntza eta esperientzia profesionalaren
garaietan ikasitakoaren bidez bereganatzen ditu gizabanakoak. Abilezia konkretu
batzuek, haatik, gehienbat berezkoak ―jaiotzetikoak― direla dirudite.
Abileziek hiru iturburu edo jatorri izan ditzakete (hots, hiru abilezia mota daude):
fisikoa,
fisikoa intelektuala eta emozionala.
emozionala Oro har, lanbide bakoitzak abilezia-profil konkretu
bat eskatzen du, aurreko hiru abilezia moten konbinazio espezifiko bat izango dena.
Lider jokatzeko hiru abilezia motak baliatzen dira, nahiz eta abilezia intelektual eta
emozionalek garrantzi handiagoa duten.

Abilezia

Abilezia
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 Abileziak
Pertsona baten lidergorako potentziala, hein batean, lider horrek dauzkan abilezien
―abilezia intrapertsonal zein interpertsonalen―
interpertsonalen bildumaren emaitza da. Eta horrek,
neurri handi batean, zerikusia du adimen edo inteligentzia emozionalarekin.
emozionalarekin
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 Abileziak
Pertsona baten lidergorako potentziala, hein batean, lider horrek dauzkan abilezien
―abilezia intrapertsonal zein interpertsonalen―
interpertsonalen bildumaren emaitza da. Eta horrek,
neurri handi batean, zerikusia du adimen edo inteligentzia emozionalarekin.
emozionalarekin

Zientzia erakusten ari zaigu ezen gaur
egun gure bizimodu pertsonala eta
profesionala arrakastatsuak eta
asegarriak izateko oinarria edo
baldintza ez dela hainbeste gutako
bakoitzaren koefiziente intelektuala
(adimen kozientea), baizik eta gure

adimen emozionala
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kanpokoak
 Abileziak
Adimen intelektuala

Adimen emozionala
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 Abileziak
Lidergorako abilezia intrapertsonalak,
intrapertsonalak izatez, liderrak bere helburuak
lortzeko behar dituen baliabide propioak modu eraginkorrean erabiltzea
besterik ez da. Abilezia intrapertsonal horien zakuan sartuko ditugu
«adimen emozional intrapertsonalak»: autokontzientzia emozionala,
kontrol emozionala eta automotibazioa.
automotibazioa

Lidergoa modu eraginkorrean egikaritzeko, abilezia interpertsonalak ere
erabakigarriak izaten dira maiz. Abilezia interpertsonalak asko eta
askotarikoak dira, izan, baina lidergoaren kasuan honako hauek
dirateke esanguratsuenak: enpatia, entzuketa aktiboa, komunikazio
eraginkorra (mezuen bidalketa), talde-lana, negoziazioa eta gatazken
kudeaketa.
kudeaketa
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Zenbait pertsonek era jasoan daukaten intuizioa (sena edo bihozkada)
bihozkada ere
halako abilezia edo trebetasun modura har liteke lidergorako potentzialaren
baitan, nahiz eta egile batzuentzat talentuen multzoan sartuta dagoen.
Hamarkada luzez, intuizioaren kontua ez zen begi onez ikusi izan
enpresa-zientzien eta managementaren esparruetan. Zuzendari profesionala
enpresaburu intuitiboaren gainetik ipini ohi zuten. Baina intuizioa ―argi
dago hori― denik eta kualitaterik baliotsuenetarikoa da enpresaren
bilakaeran eta lidergoaren egikaritze-prozesuan.
egikaritze-prozesuan
Intuizioa

Intelektoa

Intuizio hitza bere adiera txar eta negatiboarekin erabili
izan da sarritan, aurreuste eta susmo eta ohitura hutsetan
(«errutinan») oinarritutako jokabidea adierazteko, alegia.
Hitzaren adiera positiboak, ostera, besterik esan nahi du:
«gauza, harreman, egia edota balio baten muina edo
esentzia antzematea». Intuizioa «behaketa intelektuala»
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 Abileziak
Intuizioa ez da, hortaz, jarduera profesionalean gutxietsi eta baztertu behar,
behar nahiz eta,
jakina, era berean beharrezkoa den intuizioaren bidez antzemandakoaren azterketa
arrazionala ere segidan egitea. Zorionez, Peters eta Waterman-ek En busca de la
excelencia liburua argitaratzeaz geroztik (1991), intuizioak bultzada galanta jaso du,
eta enpresen funtzionamendurako oinarrizkotzat jotzen da gaur egun.

Halatan, bada, goi-mailako liderrek gaitasun bitxi hori
―intuizioa― maila jasoan daukate,
daukate eta horri esker, gai dira
azkar-azkar arazoen eta soluzio alternatiboen arteko
harremanak edo aukera eta mehatxuen arteko erlazioak
identifikatzeko, egoera konplexu eta nahasietan ere.
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 Ezagutzak
Hezkuntza-sistemak, mailaz maila, edozein alor profesionali buruzko ezagutza sistematiko
eta esanguratsuekin hornitzen gaitu. Horrez gain, enpresa munduko zeinahi esparrutan
beharrezkoak diren ezagutzak eskuragarri ditugu mintegi, jardunaldi, biltzar eta ferietan, baita
hainbat komunikabide, Internet, aldizkari eta liburutan ere. Informazioa eta ezagutzak
eskuragarri izatea biziki garrantzitsua da lidergaiarentzat.
lidergaiarentzat

Friedrich August
von Hayek
(1899-1992)

Hayek Ekonomiako Nobel saridunaren esanetan, bi ezagutza
mota daude: «ezagutza intelektualak», hots, ezagutza
akademikoak, batetik; eta horien aurrez aurre, bestetik,
«ezagutza ez-intelektualak», merkatuan zatikatuago eta
barreiatuago izaten direnak (istorioekin lotuak, praktikarik
erabilienak, informazio baliagarriak...) eta Hayekentzat txit
garrantzitsuak. Litekeena da lidergoa egikaritzeko, ezagutza
horiek jaso eta erabiltzeko abilezia eta azkartasuna
behar-beharrezkoak izatea.
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 Ezagutzak
Enpresak teknologia aurreratuko sektore batean badihardu, ezagutza zientifiko eta
teknologikoak nahitaezko aurrebaldintza bihurtzen dira lidergoa egikaritu ahal izateko. Guztiz
ezinezkoa da, praktikan, berrikuntzak egiteko aukerak aprobetxatzea eta etorkizunari
buruzko «bisio» edo ikuspegi jakin bat izatea, ondo ezagutzen ez dugun sektore edo
esparru batean.
batean Peters eta Waterman-en lemak argi eta garbi adierazten du ideia hori:
«jostuna jostera, okina labera» (gaztelaniaz «zapatero a tus zapatos»).
Hezkuntzak ―bereziki unibertsitate-mailakoak― etorkizuneko gaitasun profesionalari
buruzko ezagutza mordoa eskaintzen dizkio gizabanakoari, lanbide alternatibo
gehiagotarako prestatuz. Hartara, hezkuntza-sistema behar bezala zabaldu eta
dibertsifikatuz, gizabanakoek enpresa berri asko eta askotarikoak asmatu eta sortzeko
duten gaitasuna goratu egingo da.
da Bestelako hitzak baliatuta, hezkuntzari esker
gizabanakoaren produktibitate edo ekoizkortasuna ―oro har― gehitzen dela badiogu,
beste horrenbeste baiezta genezake lidergoaz mintzatzean ere.
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Lidergorako potentzialaren faktore berezkoak eta
kanpokoak
 Ezagutzak
Gaur egun, enpresa oro arduratuta dago bere aktibo zientifiko eta teknikoak zaharkituta
gera ez daitezen. Izan ere, bistan denez, enpresa munduan (produkzio-sisteman)
bilakaera edo desplazamendu nabarmena gertatu da behinolako jarduera fisikoetatik
(eskulanetatik) egunotako jarduera intelektualetara (buru-lanetara). Langileak, jada,
«ezagutzaren langileak» dira.
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Lidergorako potentzialaren faktore berezkoak eta
kanpokoak
 Ezagutzak
Horren
ondorioz,
enpresetako
zuzendariek
zuzendaritza
molde
parte-hartzaileagoak,
parte-hartzaileagoak besteak beste, ezarri behar izan dituzte, ezinezkoa
baita «erakunde inteligente»ekin lan egitea lankideak giza robot hutsak
balira bezala tratatuz;
tratatuz enpresa, hortaz, antolakunde profesional bat izango
da aurrerantzean, non zuzendaritzak (agintaritzak) esfortzuen eta proiektu
inteligenteen koordinatzailea beharko baitu izan. Jauzi egin dugu
industrializazioaren hastapenei zegokien «zuzendaritza patrimonial edo
ondarezko zuzendaritza»tik gaur egungo «zuzendaritza profesional»era. Eta
ingurumari horretan, gero eta aldagai erabakigarriagoa da (eta izango da)
lidergoa egikaritzeko kalitatea.
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Eztabaidagaia
Lana, jolasa, sormena, gozamena
Lanak joko edo jolas baten zenbat eta antz handiagoa izan
―hots, aniztasun handikoa bada, erronka egoki eta malguak
badauzka, helburu argiak ezarri eta feedback berehalakoa
ematen badu―, orduan eta hobe;
hobe lana orduan eta
produktiboagoa eta gozatsuagoa izango baita, langilearen
kualifikazio-maila edozein dela ere. Kets de Bries irakasleak
dio (2006) punta-puntako enpresak ―tartean Virgin, General
Electric eta ABB― biziki ahalegintzen direla langileek jolas
egin eta goza dezaten.
dezaten Badakite, jakin, jolasa eta sormena
oso lotuta daudela; gozatuz gero, gehiago lan egiten
dela; lana kontrolpean edukita, langilea pozago dagoela,
sortzaileagoa dela, estresik ez daukala eta produktibitatea
goratzen duela.
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Eztabaidagaia
Lana, jolasa, sormena, gozamena
Google-en sortzaile Larry Page-k eta Sergey Brin-ek hasieratik bertatik argi zuten
lanak erronka izaera behar duela izan eta lanean gozatu egin behar dela.
dela
Google-en web-orrian bertan aipatzen dira enpresaren filosofiaren 10 ardatzak.
Horietan bederatzigarrenak hauxe dio, hitzez hitz: «Ez dago trajez zertan jantzi,
formala izateko (…) lanak erronka izan behar du eta erronka horri aurre
egiteak gozamena eman behar du (…) enpresa-kultura egokiak talentu eta
sormena sustatu behar ditu…».
ditu…»
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Eztabaidagaia
Lidergoa, hutsegiteak, arriskua
Liderrak sustatu eta gidaturiko enpresa-kulturak ―arau, balio eta sinboloen bitartez―
lankide guztiei askatasunez jokatzeko eremua bermatu behar die, beren ekimenak
aurrera eramateko abaguneak eskainiz eta beren lanaren eta zereginen gaineko
kontrola izan dezaten utziz.
utziz
Irizar enpresan, adibidez, kontrol hitza da debekatuta dagoen hitz bakarra:
bakarra ez da
fitxatzen, ez dago ordutegi finkorik, langileek malgutasun handiz jokatzen dute... baina
aparteko lan-ordurik ere ez da kontuan hartzen. Langilearen askatasunaren eta
erantzukizunaren arteko oreka oso garrantzitsua da Irizarren.
Irizarren
Koldo Saratxagaren esanetan (2007: 70), «pertsonek kontrolatuta daudela sentitzen
dutenean, lan egiteko eta soldata duintasunez irabazteko beharretik onik ateratzeko,
gutxienekoa egitera mugatzen dira. Ez dut inoiz uste izan denbora aldetik
errentagarritasun ona ateratzeko erabakiorra izan daitekeenik kontrola; ez pertsonen
kontrola, oro har, eta ezta langileena ere. Lehenik eta behin, ez dudalako uste
ikuspegia epe laburrekoa izan behar duenik eta, bigarrena, epe luzean
eraginkorragoak direlako askatasuna eta konfiantza, kontrola eta mesfidantza baino».
baino»
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Eztabaidagaia
Lidergoa, hutsegiteak, arriskua
Onena da langileek lan eginez ikastea («learning by doing») eta, beharrezkoa bada, huts
eginez ikastea.
ikastea Google enpresak adibide aparta ematen digu hutsegiteak eta
hanka-sartzeak onartzeko eta are estimatzeko moduaz. Duela urte gutxi, Sheryl Sandberg
Google enpresako publizitate-arloko arduradunak zenbait milioi dolar galarazi zizkion
enpresari, akats larri bat egin zuelako. Larry Page enpresaren sortzaile eta aitzindari
intelektualari hondamendiaren berri eman ziotenean, Pagek berehala barkatu zion
hanka-sartzea, honela esanda: «Pozten naiz, bada, akats hori egin duzulako. Begira,
nik, arin-arin mugituta asko-asko egiten duen erakundea nahi dut; eta ez dut nahi,
ordea, zuhur-zuhur jokatuta gutxi-gutxi egiten duen erakunderik. Horrelako akatsik
egin ezean, horrek esan nahi luke ez dugula behar besteko arriskurik hartzen».
Pasadizo hori kontuan harturik, honela mintzo da Juan Carlos Cubeiro Eurotalent-eko
zuzendaria (2007: 22): «Arriskuan ibili, akatsak egin behar direla onartu, eta akatsetatik
ikasi, esperimentuak egin, ausarta izan… horrela jokatu behar dute funtsean
pertsonek, lan-taldeek eta proiektuek. Zalantza izpirik ez badago, bizitza-zantzurik ez
dago».
dago»
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Aurkibidea

 Enpresako hiru rol nagusiak: enpresaburu-ekintzailea,
zuzendari exekutiboa eta enpresa-liderra.
 Lidergoaren bi dimentsio funtsezkoak.
 Malgutasuna edo zurruntasuna lidergo-estiloan.
 Eztabaidagaia.
 Bibliografia.
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Enpresako hiru rol nagusiak:
enpresaburu-ekintzailea, zuzendari
exekutiboa eta enpresa-liderra
Enpresaburu,
Enpresaburu zuzendari eta lider rolak dira edozein enpresaren sorreran eta
biziraupenean gehien eragiten duten rolak.
Hiru rol horiek ez ditu pertsona batek ―berak bakarrik― zertan bete; aitzitik,
hainbat pertsonaren artean, lantaldean, parteka ditzakete. Egia da, edonola
ere, pertsona batek aldi berean bete ditzakeela rol horietako bi nahiz rol
denak.
Aipaturiko hiru rol horietako bakoitza arau, balio eta jarrera propioz osatuta
dago, eta horiei esker posible da rol bakoitzari dagozkion funtzio bereziak
aurrera eramatea enpresan. Hiru rolok ez dira elkarren aurkakoak, bata
besteen osagarri baizik.
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Enpresako hiru rol nagusiak
ENPRESABURUA
(ekintzailea)

ZUZENDARIA
(exekutiboa)

LIDERRA
(enpresa-liderra)

EKIN / ABIATU
(enpresa eta negozio berriak
sortzen ditu)

PLANIFIKATU
(plan, programa eta aurrekontuak
egiten ditu)

GIDATU
(«bisioa» eta misioa definitzen ditu)

ESTRATEGIAK EZARRI
(zer, nola, non, noiz, nori)

ANTOLATU
(pertsonak eta zereginak
koordinatzen ditu)

INTERESAK BATERATU
(komunikazioa eta
sinesgarritasuna)

ARRASTATU
(baliabideak beste modu batean
erabil eta aplika daitezen)

KONTROLATU
(zereginak betetzea, prozesuen
eraginkortasuna eta produktuen
kalitatea bermatzen ditu)

MOTIBATU
(lanari esanahia eta taldeari
batasuna ematen die)

HELBURUETAN JARTZEN DU
LEHENTASUNA

ZEREGINETAN JARTZEN DU
LEHENTASUNA

PERTSONENGAN JARTZEN DU
LEHENTASUNA

DENBORA:
AUKERA ETA ABAGUNEEN
MENPEKOA
(epe erdi eta luzea)

DENBORA:
ZATIKETA ZORROTZ ETA ZEHATZA
(epe laburra)

DENBORA:
ERRITMO EZBERDINAK
(oraina lerrokatu, epe luzeko
«bisio»aren arabera)

AUKERA baten aurreko jarrera:
USTIATU, BALIATU

AUKERA baten aurreko jarrera:
KOSTU-IRABAZI ANALISIA EGIN

AUKERA baten aurreko jarrera:
GAINDITU BEHARREKO ERRONKA

ARRISKUA:
Gehiegizkoa bada, alternatibak
bilatu.
Bestela bada, pizgarri bihurtu.

ARRISKUA:
Saihestu edo
murriztu.

ARRISKUA:
Ahalegin handiagoa
egiteko akuilua.

JARDUERAREN EMAITZA:

JARDUERAREN EMAITZA:
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Lidergoaren bi dimentsio funtsezkoak
A) Zereginen dimentsioa eta harremanen dimentsioa
Liderraren jokabidean bi dimentsio ―elkarrekiko independenteak― bereiz
daitezke; eta bi dimentsio horiek dira lidergo-eredu gehienen funtsezko
zutabeak.
Bereizketa horren abiapuntua jende askoren jakin-minari erantzuteko gogoan datza:
Zer egin behar da lidergoaren rolaren baitan edo zein jarduera gauzatu behar da,
enpresa batek arrakastaz funtziona dezan? Bestela esanda, zein dimentsio funtsezko
behar ditu izan enpresa bateko lidergoak, enpresa horrek bere helburuak lor ditzan?

Dimentsiook bi dira funtsean:
1) «Zeregin»ekin lotutako dimentsioa edo ekintzara
zuzendutakoa (task-oriented).
2) «Harreman»ekin lotutako dimentsioa edo
pertsonengana zuzendutakoa (human-oriented).
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Lidergoaren bi dimentsio funtsezkoak
TALDEA
HELBURUAK

BATASUN
INDARRA

HARREMANEN DIMENTSIOA
edo
DIMENTSIO
PSIKO-SOZIOLOGIKOA

AURRERAPEN INDARRA

ZEREGINEN DIMENTSIOA
edo
DIMENTSIO EKONOMIKOA
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Lidergoaren bi dimentsio funtsezkoak
«Zeregin»ekin lotutako dimentsioa dagokie enpresak erabaki dituen
helburuak lortzera bideratutako jarduerei, hala nola gaiak argitu,
eztabaidatutakoa laburbildu, ideiak proposatu, ekinbideak iradoki,
metodologia zehaztu, datuak bildu, kideek proposatutako ideiak
koordinatu, eta abar. Enpresaren egunerokotasunean, «produkzioan»
jartzen du arreta dimentsio horrek, eremu operatiboan batez ere. Alderdi
teknikoak eta espiritu praktikoa gailentzen dira, diziplina eta
eraginkortasuna lehenetsiz: «zoaz harira», «garrantzitsuena emaitzak
dira», «nahiz eta gaizki egon, beste ezer baino lehen langile profesionala
zara», «filosofia gutxiago eta gauza konkretu gehiago», eta abar.

«Harreman»ekin lotutako dimentsioa dagokie taldearen (enpresako
kideen) batasunera bideratutako jarduerei. Funtsean, taldearen
―osotasunean harturik― eta taldekide bakoitzaren oreka eta ongizate
psikosoziala bilatzen da. Kasu horretan, diziplinak eta eraginkortasunak
lekua uzten diete, pittin bat bederen, elkarbizitzari dagozkion aferei, eta
modu horretan elkarrenganako konfiantza eta guztien ideiekiko
errespetuzko giroa piztuko da.
da
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Lidergoaren bi dimentsio funtsezkoak
Lidergoaren bi dimentsio funtsezkoak isla litezke beheko taulan irudikatu
ditugun bi ardatzen bidez ere:
HARREMANETAN
OINARRITUA

B


E
C


A

D

ZEREGINETAN
OINARRITUA

Liderraren egitekoa, funtsean, bi aldagaiok proportzio berdin nahiz ezberdinetan
konbinatzean datza.
datza Hala eginik, erreferentziazko 5 lidergo-estilo bereiz litezke (ardatzek
eratzen duten koadrantearen A, B, C, D eta E puntuei dagozkien lidergo-estiloak, alegia).
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Lidergoaren bi dimentsio funtsezkoak
 Zuzendari batek argiro jakin behar du zein dimentsiotan den indartsu eta
aditua, eta zeinetan den ahula.
 Zuzendari batek ez du galarazi behar ―aitzitik, sustatu egin behar du―
taldeko beste kide batzuek funtzioren bat betetzea (zuzendariak funtzio
horretarako gaitasun aproposik ez badu).

Ikertzaileen esanetan, zuzendariak ezin baditu bi dimentsioak bete,
zuzendaria «zeregin»en dimentsioaz (funtzio «intelektual»az)
arduratzea da komenigarriena, eta beste pertsona batek edo
batzuek
bete
deza(te)la
«lidergo
sozial»aren
funtzioa
(«harreman»en dimentsioa).
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B) Taldea batzeko prozesua
«Harreman»ekin lotutako edo pertsonengana zuzendutako dimentsioa betidanik
identifikatu izan da taldea batzeko ―taldeari batasuna emateko―
jarduerekin.
jarduerekin Definizio modura, esan dezagun «batasuna» dela talde bateko
kideak talde horretako partaide izatera motibatzen dituen ezaugarria.
ezaugarria
Aipamena egiten dio, hortaz, taldeko kideek elkarrenganako sentitzen duten
erakarmenari, hots, taldean jarraitzeko gogoari eta hura utzi nahi ez izateari.
Zenbat eta handiagoa izan gogo edo nahi hori, orduan eta batuagoa izango da
taldea (orduan eta batasun handiagoa izango du taldeak).
Era berean, zenbat eta batasun handiagoa izan
taldeak, orduan eta modu indartsuagoan
partekatuko dira taldearen helburuak, edo beste
ere batera esanda, orduan eta lotuago egongo
dira taldearen helburu globalak eta taldekide
bakoitzaren helburu partikularrak.
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Lidergoaren bi dimentsio funtsezkoak
Taldeak egin behar dituen zereginei eta lortu nahi dituen helburuei
buruz, hona hemen liderrak aintzat hartu beharreko hiru elementu
funtsezko:
 Zeregin eta helburu horiek ezagunak izan behar dute
(zein diren argi eta garbi jakin behar du taldeak):
zergatik borrokatzen den jakin behar da.
da
 Zeregin eta helburuok baliotsuak izan behar dute: ez
da borrokatzen baliorik ez duen zerbaitengatik.
zerbaitengatik
 Zeregin
eta
helburuok
lortzeko
modukoak
(egingarriak, lorgarriak) izan behar dute: ez da
borrokatzen, aldez aurretik jakina bada helburua
lortzea ezinezkoa dela.
dela
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Lidergoaren bi dimentsio funtsezkoak
Taldearen batasunari eragiten dioten faktoreak:
i) Elkarrekin pasatutako denbora. Pertsonek ez badute ia elkar
ikusten edo ez badira elkarrekin aritzen, nekez sentituko dute
elkarrenganako erakarmenik. Pertsonek elkartuta pasatzen
duten denborak eragin egiten dio batasunari. Pertsonek zenbat
eta denbora gehiago eman batak bestearekin, litekeena da
orduan eta giro adiskidetsuagoa sortzea.
ii) Taldera sartzeko zailtasuna. Zenbat eta zailagoa izan talde
batera sartzea (partaide izatea lortzea), orduan eta batasun
handiagoa izango du talde horrek. Iniziazio-erritu partekatuek
(eskaerek, azterketek, elkarrizketek, edozein tankeratako
probek eta azken erabakiaren zain luzaroan egon behar
izateak) areagotu ohi dute taldekideen arteko batasuna.
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Lidergoaren bi dimentsio funtsezkoak
Taldearen batasunari eragiten dioten faktoreak:
iii) Taldearen tamaina. Taldearen tamaina handitu ahala, orduan
eta zailagoa izaten da taldekide guztien arteko eragin-trukea,
eta, hartara, murriztu egiten da helburu komun bati eusteko
aukera. Talde txikietan, taldekideak adostasun handiagoa
izaten dute, eta sarriago bilatzen dute beste kideen iritzia eta
parte-hartzea.
iv) Kanpoko mehatxuak.
mehatxuak Talde baten batasuna handitu egiten da
kanpoko indarrek eraso egiten badiote. Kanpoko mehatxuek
eraginda, gerta daiteke ordura arte batasun gutxi zeukan talde
bat gogor eta trinko batzea.
v) Aurretik izandako arrakasta.
arrakasta Taldeak izandako arrakastak
taldekideak gehiago erakartzen eta elkartzen ditu, batu egiten
ditu eta haien morala gorago altxatzen du. Eta taldeak
kanpoan duen irudia era hobetu egiten da.
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C) Taldearen batasunaren efektua produktibitatean
Zer gertatzen da talde batek batasun handia badu? Ziur asko, taldeak botere
handia izango du taldekideengan. Taldekideek taldean ezarritako arauen
arabera batzea erabakiko dute eta taldeak iraun dezan lan egingo dute; era
horretan, taldetik kanpo daudenek baino onura gehiago eskuratuko dituzte.
Horrez gain, komunikazio hobea eta taldeko lanetan gehiago parte hartzea
lortuko da. Batasun handiak bestelako ondorio batzuk ere badakartza, hala nola
absentismo (laneko huts egite) eta errotazio gutxiago, langileen poz edo
asetasun handiagoa, eta kideen arteko gatazka gutxiago.
gutxiago
Ikerketa gehienek agerian uzten dute batasun handiko taldeak eraginkorragoak
direla batasun gutxikoak baino. Baina argi:
A)Batasun-maila handi bat produktibitate-maila altu baten kausa nahiz ondorio
izan daiteke, aldi berean.
B)Batasunaren eta produktibitatearen arteko harremana baldintzatu egiten du
taldearen helburuen eta erakundearen helburuen arteko adostasunak edo
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Lidergoaren bi dimentsio funtsezkoak
C) Taldearen batasunaren efektua produktibitatean
Taldearen batasuna handitzeak produktibitatean izan ditzakeen efektuak:
BATASUNAREN HAZKUNDEA
TXIKIA

HANDIA

Produktibitatea asko
handituko da

Produktibitatea pixka bat
handituko da

TXIKIA

Produktibitatea
murriztuko da

Produktibitateari ez dio
eragingo modu
esanguratsuan

TALDEAREN
HELBURUEN ETA
ERAKUNDEAREN
HELBURUEN
ARTEKO
EGOKITASUNA

HANDIA

Horregatik, argi dago zein den liderraren funtzio garrantzitsuenetakoa
edozein erakundetan: talde ezberdinen helburuak eta erakundearen
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helburuak bat etorraraztea, lerrokatzea.
lerrokatzea
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Malgutasuna edo zurruntasuna
lidergo-estiloan
Lidergoaren eraginkortasuna liderrak «hautatu» duen estiloaren eta enpresak bizi
duen egoeraren artean izan daitekeen egokitasun/adostasunaren araberakoa
izango da.
Enpresak egoera asko eta askotarikoak bizi izan ditzake, denboran barrena
aldatu egin litezkeen egoerak; hala izanik, esan daiteke ezen zenbat eta
malgutasun handiagoa izan enpresa horretako lidergoak, orduan eta hobeto
erantzungo diola egoera berezi ―eta aldakor― bakoitzari (malgutasun
horrek egoera berezi bakoitzari lidergo-estilo jakin bat, eraginkorrena,
egokitzeko ahalmena eskainiko baitu).
Baina posible edota erraza al da norberak duen
lidergo-estiloa aldatzea eta nahi bezala
egokitzea?

361

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
13. gaia. LIDERGOAREN DIMENTSIO FUNTSEZKOAK
Malgutasuna edo zurruntasuna
lidergo-estiloan

Zenbait ikerketa enpirikoren arabera, zuzendarien % 70ak lidergo-estilo
bat soilik du nagusi,
nagusi hau da, enpresaren egoera gorabehera ―edozein delarik
ere― beti estilo berbera erabiltzeko joera dute.
Izan ere, oro har, honako liderrak aurki genitzake: a) harremanekiko
motibazio handia duen liderra (lider kooperatiboa)
kooperatiboa eta b) zereginekiko
motibazio handia duen liderra (lider lehiakorra).
lehiakorra
Bi aldagairen emaitza da pertsona batek, modu natural edo berezkoan,
erabiltzeko joera duen lidergo-estiloa: 1) nortasun propioa,
propioa eta 2) bizi
izandako esperientziak (lanekoak nahiz ez). Bi aldagaiok ere nekez alda
daitezke eta, horregatik, begi-bistakoa da lidergo-estiloa, hainbat eta hainbat
kasutan, enpresen eraginkortasunerako oztopo galanta izan daitekeela.
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Horregatik, malgutasunaren mesedetan, benetan garrantzitsua da:
A) Lidergorako prestaketa egitea. Lidergo-estilo ezberdinak
egikaritzen ikasi eta trebatzeko. Ezin hobea litzateke
enpresetan lider malguak egotea, moldaerrazak, egoera
berri aldakorretara erraz eta azkar egokitzeko gaitasuna
dutenak.
B) Norberaren lidergo-estilo nagusia zein den jakitea.
Aurrerapauso bikaina da gugan gailena den lidergo-estilo
pertsonala identifikatzea gure indarguneak eta ahuleziak zein
diren ohar gaitezen eta, hartara, bestelako lidergo-estilo
osagarri eta aberasgarri batzuetan trebatzeko modua izan
dezagun.
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Horregatik, malgutasunaren mesedetan, benetan garrantzitsua da:
C) Lidergo partekatua martxan jartzea. Lidergoa pertsona
ezberdinen edo are talde osoaren artean partekatuta
(banatuta) dagoenean, biziki ugaritzen dira aukerak: aukerok
arrakastaz baliatzeko, taldeak jakin egin behar du uneoro
egoera bakoitzerako egokienak diren gaitasunak ―abilezia
eta trebetasunak― nork dauzka(te)n, eta lidergoaren lema
edo ardura pertsona jakin horren (edo horien) eskuetan
uzten.
D) Alderantzizko prozesua egitea. Zenbait ikertzaileren aburuz,
hain da zaila liderrak bere estiloa aldatu ahal izatea, ezen
hobea baita alderantzizko prozesua, hots, enpresa barnean
lider bakoitza kokatzea, bere estiloa potentzialki eraginkorra
izan litekeen gunean. Enpresa handien kasuan, metodo hori
egingarria eta are arrakastatsua izan liteke.
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Hersey eta Blanchard-en eredua, lidergo-estiloei buruzkoa
Hersey eta Blanchard (1988) autoreen iritziz, lidergo-estilorik aproposena
egoerak berak zehazten du; hots, egoeraren arabera, lidergo-estilo bat edo
beste izango da eraginkorrena. Zehazki, lankideen edo mendekoen
heldutasun-mailak baldintzatuko du erabili beharreko lidergo-estiloa.
Heldutasun-mailak bi osagai biltzen edo konbinatzen ditu:
1) Lankide edo mendekoak zeregin jakin bat egiteko daukan gaitasuna (ezagutzak,
abileziak eta trebetasunak).
2) Lankide edo mendekoak zeregin jakin bat egiteko daukan motibazioa
(konpromisoz, erantzukizunez eta independentziaz jokatzeko ahalmena).

Zeregin jakin bat emanda, langile bakoitzaren gaitasuna eta motibazioa (hots,
bakoitzaren
heldutasun-maila)
ezberdina
izango
da.
Eta,
hartara,
heldutasun-maila bakoitzari lidergo-estilo jakin bat egokitu beharko zaio.
zaio 365
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Hersey eta Blanchard-en eredua, lidergo-estiloei buruzkoa
Hersey eta Blancharden eredua irudi baten bitartez azal daiteke. Bi ardatz marraztuko
ditugu:
1) Ardatz batek harremanen dimentsioa (psikosoziologikoa) islatuko du.
2) Beste ardatzari zereginen dimentsioa (ekonomikoa) dagokio.
Bi dimentsiook eta lankideen heldutasun-maila konbinatuta, lau lidergo-estilo nagusi
bereiziko ditugu:

 Lider agintaria.
agintaria Lankideari zer egin zehatz-mehatz agintzen dio, helburuak eta
prozedurak argi finkatuz (zereginen dimentsioak erabateko lehentasuna du, harremanen
dimentsioa eta motibazioa aintzat hartu gabe), lankideak heldutasun-maila baxua
duelako (gaitasun urria du, nahiz eta motibazio handia izan): «Egin ezazu hau honela
eta kito». Liderrarentzat gakoak dira plangintza, antolaketa eta kontrola.
kontrola

 Lider tutorea («coach»). Agindu zehatzak ematen ditu, baina lankideari azalpenak eta
babes psikosoziologikoa ere eskaintze dizkio, lankideak erdi-mailako gaitasuna eta
motibazio apala duelako: «Egin ezazu hau, honengatik eta horrengatik». Liderrak
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giltzarri du azalpenak ematea, limurtzea eta konbentzitzea.
konbentzitzea
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 Lider parte-hartzailea.
parte-hartzailea Lankideek hartuko dituzte erabakiak, liderrarekin batera edo
liderraren aholkuak entzunda. Harremanen dimentsioak du lehentasuna, eta
zereginenak oso garrantzi txikia (lankideek ondotxo ezagutzen dituztelako zereginak,
helburuak eta prozedurak; motibazioa, ordea, erdi-mailakoa dute): «Zer eta nola
egingo dugu?». Liderrak funtsezko du entzutea, aholkuak ematea eta
negoziatzea/hitzartzea.
negoziatzea/hitzartzea

 Lider delegatzailea.
delegatzailea Liderrak lankideen esku uzten du zereginen ardura, haien
gaitasuna, konfiantza eta motibazioa goi-mailakoak direlako. Horrela, liderrak ia bertan
behera uzten du bere egitekoa, bai zereginen eta bai harremanen dimentsioei
dagokienez: «Egin ezazu zeuk nahi duzuna». Erantzukizuna, ekimena eta
delegatzea dira hitz gakoak.
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Harremanen
dimentsioa

Altua

LIDERGO
PARTE-HAR
TZAILEA

LIDERGO
TUTOREA
(«COACH»)

LIDERGO
DELEGATZAI
LEA

LIDERGO
AGINTARIA

Zereginen dimentsioa

Baxua

Gaitasun handia
Motibazio handia

+

Gaitasun handia
Motibazio ertaina

Gaitasun ertaina
Motibazio txikia

Lankidearen heldutasun-maila

Altua

Gaitasun txikia
Motibazio handia

-
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Hersey eta Blancharden eredua oso sinplea, intuitiboa eta erakargarria da,
eta hainbat muga baditu ere (azken batean, lankide bakoitzaren
heldutasun-mailari baino ez dio lotzen lidergo-estiloa), txit ospetsua da eta
hainbat erakundek darabilte.
Gainera, ereduak badu halako izaera dinamiko bat ere. Izan ere, uste
izatekoa da langile bakoitzak zeregin jakin batean duen gaitasuna eta
motibazioa (heldutasun-maila, alegia) goratzen eta garatzen joatea denboran
zehar. Hortaz, denbora joan ahala, litekeena da erakunde bateko
lidergo-estiloak eredu delegatzailerantz eboluzionatzea.
eboluzionatzea
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Aurkibidea
 Inguruneko aldaketa biziek lidergoaren premia
hazkorra dakarte.


Informazioaren, ezagutzaren eta berrikuntzaren gizartea.



Pertsonak, erakundeak eta ingurunea, globalizatutako mundu
batean.



Ingurune- eta erakunde-aldaketak enpresetan,
lidergo-faktorearen akuilu.

 Lidergoa eta aktibo ukiezinak.


Aktibo ukigarriak eta ukiezinak.



Enpresa tradizionaletik hirugarren milurteko enpresara.
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uneko aldaketa biziek lidergoaren premia hazkorra da
A) Informazioaren, ezagutzaren eta berrikuntzaren gizartea
Milurteko honek hainbat aldaketa sakon ekarri eta errotu ditu
erakundeen eta enpresen munduan. Aldaketa horietako batzuk
merkatuen globalizazioari dagozkio, baita Informazio eta
Komunikaziorako Teknologien (IKTen) eztandari ere. Era berean,
aipaturiko aldaketok beste hainbat aldaketa eragin dituzte, erritmo
gero eta azkarragoan, gainera.
Oraintsu arte, enpresek lehian ziharduten merkatuak ondo definituta zeuden, merkatuon
bilakaera erraz aurreikus zitekeen, eta bezero «tipo» jakin bati produktu eta zerbitzu
jakin batzuk eskaintzen zitzaizkion. Zuzendaritzaren funtzio nagusia gauzak administratzea
zen; hargatik, aparteko garrantzia zeukan «zuzendari-exekutibo»aren rolak.
Gaurko egunean ―eta ziurrenik areago etorkizunean―, ordea, enpresek merkatu global,
iragarrezin eta aldakorrei egiten diete aurre. Ez dago erreferentzia-puntu egonkorrik.
Enpresek ezinbestekoa dute, hortaz, aldaketetara egokitzea eta, ahal izanez gero, aldaketoi
aurre hartzea. IKT berriei esker, espazioaren eta denboraren mugak gaindi genitzake.
Informazioa guztiongana irits liteke ia aldi berean, eta etorkizunari aurre hartzea beharrezkoa
zaigu abantaila lehiakorra eskuratzeko: arrakasta «zorioneko aurre hartzea» da (Hamel
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Hala
Hala izanik,
izanik, enpresek
enpresek gero
gero eta
eta ahalegin
ahalegin handiagoak
handiagoak egin
egin behar(ko)
behar(ko)
dituzte
dituzte aldaketak
aldaketak nondik
nondik nora
nora datozen/doazen
datozen/doazen sumatzeko
sumatzeko zantzuen
zantzuen
bila.
bila. Ingurumari
Ingurumari horretan,
horretan, liderren
liderren zeregina
zeregina puztu
puztu egiten
egiten da,
da,
giltzarri
bihurtzeraino
giltzarri bihurtzeraino.
bihurtzeraino.
Izan ere,
ere, liderrak
liderrak dira
dira bide
bide guztien
guztien artean
artean
bihurtzeraino Izan
egokia
egokia hautatzen
hautatzen dakitenak,
dakitenak, enpresaren
enpresaren biziraupena
biziraupena eta
eta arrakasta
arrakasta
ziurtatuko
ziurtatuko duen
duen «bisio»
«bisio» bati
bati indarra
indarra ematen
ematen dakitenak.
dakitenak. Dagoeneko
Dagoeneko ez
ez
da
da nahikoa
nahikoa ongi
ongi administratzea;
administratzea; horrez
horrez gain,
gain, premiazkoa
premiazkoa da
da halaber
halaber
lider
liderizan
izaneta
etahautatutako
hautatutakobideari
bidearibeste
besteinork
inorkbaino
bainolehenago
lehenagoekitea.
ekitea.
XXI. mendeko gizarteak, oroz gain, ezagutzaren,
informazioaren eta berrikuntzaren gizarteak dira.
Eta, alde horretatik, enpresek, gero eta nabarmenago,
pertsonen garrantzia azpimarratuko dute; balio
erantsia dakarten profesionalak nabarmenduko dituzte;
«baliabide berriak» (informazio, ezagutza eta
berrikuntza) egoki kudeatzeari emango diote
lehentasuna.
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Liderrek talde- edo komunitate-espiritua diseinatu eta bultzatu beharko dute, kide guztiek
―langileek, zuzendariek, akziodunek, bezeroek, hornitzaileek― partekatutako
enpresa-proiektu baten inguruan bilduta. Funtsezkoa da pertsonak ipintzea
enpresa-jarduera ororen erdigunean, bihotzean;
bihotzean pertsonak baitira informazio, ezagutza
eta berrikuntzen agente aktiboak, batetik, eta, bestetik, pertsonei dagokielako, baita ere,
kultura, balio-sistema, nortasuna.

Esandako hori guztia «etengabe ikasten eta berritzen ari diren
erakundeen» testuinguruan kokatzen da. Izan ere, inguruneko
gorabehera biziek eta IKTek dakartzaten aldaketetara egokitzeko
―edo are aurre hartzeko― ez dago bide hoberik «ikaste»
fenomenoaren zelularik oinarrizkoena zaintzea eta bultzatzea
baino: pertsona, pertsona bakoitza, pertsona bakoitzaren
dimentsio intelektuala, emozionala eta operatiboa.
operatiboa Hor dago
benetako ikasketaren giltza; hor datza hobetzeko potentzial
mugagabea.
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Horrela ―eta ez beste inola― lortuko dugu erakundeak eraginkorrak izatea, baita
erakundeetako partaide gehienek bestelako onura hauek eskuratzea ere:



Pertsona errespetatuak eta garrantzitsuak sentitzea.



Ikastearen balioaz eta garrantziaz jabetzea eta horrek garapen pertsonal eta
profesionalean daukan eraginaz ohartzea.



«Komunitate» bateko partaide direla sentitzea.



Norberaren lanak erakundearen baitan «esanahia» daukala sentitzea;
areago, lan hori kitzikagarria dela sentitzea.
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B) Pertsonak, erakundeak eta ingurunea, globalizatutako mundu batean
Gizabanakoak erakundeen barruan txertatzen dira, eta bertan aurkitzen dituzte, kasu
askotan behintzat, profesional zein pertsona gisa garatzeko aukerak, abaguneak.
Baina erakundeak ere, halaber, baldintzatuta daude:

MUNDUA
INGURUNEA
ERAKUNDE
A
PERTSONA
K
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Mundua. Ekonomia globalizatu egin da. Bai enpresek eta bai
merkatuek ere, oro har, nazioarteko izaera eta jarduna dute, eta
elkarren mendeko dira, geroz eta gehiago. Eta gure pentsamoldeak
ere dimentsio globala izan behar du; hartara, honako ekinbide hauek
lehenetsi behar ditugu: ezagutza eta berrikuntza kudeatzea, sareak
sortu
eta
baliatzea
(informazio-sareak,
ezagutza-sareak,
banaketa-sareak, eta abar), beste erakunde batzuekin elkarlana
sustatzea, eta ingurumenaren erronkei aurre egitea (garapen
iraunkorra).
Ingurunea. Gure erakundeak etengabeko hartu-emana du ingurune
sozioekonomiko, politiko eta kulturalarekin. Gure estrategia guztiek
aintzat hartu behar dute ingurunea. Gure «harreman-kapitala» (gure
irudia, ospea, kapital soziala, elkarlan-sareak, bezeroak, etab.)
funtsezkoa da gure garapenarentzat. Adituek diote erakunde batentzat
garrantzitsua den informazioaren % 60 erakundetik kanpo dagoela:
hortaz, premiazkoa da ikasketa- eta elkarlan-sareak eratzea.
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Erakundea. Erakundeak ikasteko eta berritzeko gaitasun handia eduki
behar du; «egitura-kapitala» ondo kudeatu behar du; helburuak maila
guztietan lerrokatu behar ditu; argi eta garbi ezarri eta errotu behar ditu
«bisioa», misioa, helburuak eta balioen karta, lankideak batzeko eta
talde-lana errazteko. Eta hori guztia egin behar du, bikaintasun-maila
erdietsi nahi badu.
Pertsonak. Pertsonak dira erakunde ororen helburu nagusia, helburu
«finalista» (gainerako guztia, funtsean, bitartekoa edo «instrumentala»
da): pertsonek heldutasun-maila handia lortzea (gaitasun/trebetasuna,
motibazioa eta erantzukizuna) eta, ondorioz, elkarrekiko konfiantza
altua eta laneko zereginetan autonomia-maila garaia izatea (kanpoko
kontrolik eza, alegia). Horiek dira autorrealizazio pertsonalerako
baldintzarik hoberenak, hots, gutako bakoitzaren gaitasun fisiko,
intelektual eta emozionalak maila goreneraino garatzeko baldintzarik
onenak: «giza garapen integrala» dugu xede.
379

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA

14. gaia. LIDERGOA, INGURUNE ALDAKORRAREN
AURREAN
uneko aldaketa biziek lidergoaren premia hazkorra da
C) Ingurune- eta erakunde-aldaketak enpresetan, lidergo-faktorearen akuilu
INGURUNE-ALDAKETAK

ERAKUNDE-ALDAKETAK

● Lehia nazioartekotzea.
● Arantzel, arau eta erregulazioak
murriztea edo ezabatzea.
● Merkatuen gardentasun, heldutasun eta
globalizazioa.
● Garapen teknologikoaren azkartasun
gorakorra.
● Hezkuntza-maila jasoa eta heziketa
etengabea.
● Biztanleen gustu eta premien aldaketa
bizia.
● Komunikabide bizkor eta eraginkorrak.
● Garraiobide bizkor eta eraginkorrak.
● Informazio-sare globalak.
● Finantza-fluxu eskerga eta azkarrak
Lehia
biziagoa
sektore
gehienetan.
mundu
osoan
barrena.
● Ingurumenarekiko sentikortasun eta
arautze handiagoa.
Aldaketen
premia
hazkorra:
egokitze
● Ezagutzaren eta berrikuntzaren gizarteen
teknologikoak,
merkaturatze
modu
eta
egituratze hasiberria.
banatze era berriak → Lidergo-faktorea
beharrezkoa

● Enpresen ugaritzea (kantitatez) eta hazkundea
(tamainaz).
● Eskainitako ondasun eta zerbitzuak dibertsifikatzea.
● Eskaria sofistikatzea.
● Produktuen bizi-zikloa laburtzea.
● Hedapen internazionala, merkatu globalak.
● Diseinu, ekoizpen eta banaketari dagozkien
teknologia berrien baliatze hazkorra.
● Enpresa eta erakundeen arteko fusioak, elkarri
erostea eta elkarlana.
● Informazio eta komunikaziorako teknologia berrien
erabilera hazkorra.
● Kalitatea ziurtatu eta hobetzeko ereduak.
● Kudeaketaren konplexutasun eta ziurgabetasunaren
gorakada.
Lehia
handiagoaerabilera
enpresa gehienen
artean.
● Ezagutzaren
hazkorra (ezagutzaren
langileak).
● Gero eta egitura horizontalagoak, malguagoak eta
Malgutasunez etorkizunari egokitzeko eta are aurre
parte-hartzaileagoak.
hartzeko behar gero eta handiagoak. Berrikuntzak
egiteko eta informazioa zein ezagutza ongi kudeatzeko
beharrizan hazkorra → Lidergo-faktorea beharrezkoa

GERO ETA GARRANTZITSUAGOA DA LIDERGO-FAKTOREA
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uneko aldaketa biziek lidergoaren premia hazkorra da

Ikerketa enpirikoen arabera, liderraren estilo eta detaile konkretuak asko eta
askotarikoak izan daitezke. «Bisioa» garatzeko era, motibatzeko modua,
komunikatzeko eta taldeen batasuna indartzeko sistema… nork berea dauka.
Horixe da, hain zuzen ere, «lidergo kontingentziala». Hots, liderrek
kameleoien antzera jokatzen dute, nolabait esatearren: beren burua
erakusteko eta jokatzeko duten modua, neurri handi batean, egoeraren
araberakoa da; zirkunstantzia konkretuetara moldatzen dira; egoera
aldakorretara, kontingentzietara egokitzen dira.
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uneko aldaketa biziek lidergoaren premia hazkorra da
Ordea, azken emaitzak bat bera izan behar du beti: «bisio» sinesgarri,
dinamizatzaile eta bateratzaile bat sortzea.
sortzea Hots, liderrek gai izan behar dute
klima eta egitura jakin bat ezartzeko, erakundearen partaide guztiek erabat argi
izan dezaten zer egiten eta zergatik ari diren. Gaurko liderrek baliabideak
lerrokatu eta egokitu behar dituzte, eta lankideengan talde-espiritua puztu eta
helburu partekatuen sentimendua sustatu behar dute. Baina hori guztia
enpresa-kultura jakin batean sustraitu, murgildu behar da, eta kultura horrek
ahalbidetu behar du trabarik gabe ideiak sortzea eta garatzea: hots, giro
sortzailea bermatu behar du, ikasteko, moldatzeko, berritzeko gaitasuna daukan
giroa, alegia.
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A) Aktibo ukigarriak eta ukiezinak

 AKTIBO
UKIGARRIAK
(Kapital ukigarria)

AKTIBO
MOTAK
ENPRESETAN
(Kapital
ekonomikoa)

 AKTIBO INTELEKTUALAK
EDO EZAGUTZA-AKTIBOAK
(Kapital intelektuala)
 AKTIBO
UKIEZINAK
(Kapital ukiezina)

 AKTIBO EMOZIONALAK
(Kapital emozionala)
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Lidergoa eta aktibo ukiezinak
XXI. mendeko enpresek ingurumari konplexuan dihardute lehian;
konplexutasun horren lekuko dira merkatuen globalizazioa, IKTen
mundu-mailako hedapena, aldaketen azkartasuna, eskariaren
sofistikatze bizia eta lehiakidetasun hazkorra. Teknologia berriek
gure denbora laburtu eta espazioa txikitzen dute, pitinka-pitinka bizi
garen mundua «herrixka global» izateraino murritzaraziz. Gainera,
enpresetako balio eta faktore berrien bereizgarri nagusia da, gaur
egun, atzean duten materia apurra eta ezagutza ugaria.
Hala izanik, badira bi elementu erabakigarri edozein enpresa desagertzeko kinkan
ipin lezaketenak, adi ibili ezean:
(A) Enpresak erreakzionatzeko duen gaitasun eta lastertasuna.
(B) Enpresak aktibo ukiezinak kudeatu eta garatzeko duen ahalmena.
Bi elementuok erronka garrantzitsua eratzen dute lidergo-faktorearentzat.
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Aktibo ukiezinen abantailak imitazioaren aurrean
AKTIBO
UKIGARRIAK
►
►
►
►
►

AKTIBO
UKIEZINAK

«Hard» elementuak
Lehengaiak eta bestelako materialak
Bitarteko produktuak eta produktu burutuak
Produkzio-prozesuak, teknologiak…
Hornitzaileen merkatua, bezeroen merkatua…
Eta abar

BABESA

►
►
►
►
►
►

«Soft» elementuak
Informazioaren trataera
Balioak eta jarrerak
Lidergoa eta komunikazioa
Enpresa-kultura
Heziketa, ezagutza, emozioak
Eta abar

IMITAZIOAREN

AURREAN
URTEBETE BAINO GUTXIAGO

3 URTE BAINO GEHIAGO
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Aktibo ukiezinen abantailak imitazioaren aurrean
Etorkizunean enpresen elementu bereizgarria ―eta, ondorioz, bakoitzaren
abantaila lehiakorra― aktibo ukiezinen garapenean sustraituko da. Beren
abantaila lehiakorrak (aktibo ukiezinetan oinarrituak) lehiakideengandik
epe luzean babesturik gordetzea lortzen dutenak izango dira,
etorkizunean, enpresa eraginkorrak.
Errealitate hori berori ere argiro bistaratzen da hainbat eta hainbat
enpresaren merkatu-balioaren eta balio kontablearen arteko alde handiei
erreparatzean.
Zenbait enpresa nabarmenen merkatu-balioaren
% 60 baino gehiago ezkutuko balioetan datza;
kasu batzuetan % 95era
ere iristen da ezkutuko
95
balioen ekarpena.
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ESTRATEGIA
Lidergoa eta aktibo ukiezinak
B) Enpresa tradizionaletik hirugarren milurteko enpresara

n
Era

r
zka
a
eko
t
u
tz

AKTIBO
UKIGARRIAK

OA
RG
DE
LI

KAPITAL
INTELEKTUAL
A

a
un
s
a
t

KAPITAL
EMOZIONALA

TALDEAK
ETA
PROZESUAK

EGITURA
ETA
SISTEMAK

AKTIBO

UKIEZINAK
LIDERGOA
ETA
KULTURA

INGURUNEAREN
KUDEAKETA

Hirugarren
milurteko
enpresa
AKTIBO UKIEZINAK
AKTIBO UKIGARRIAK

Enpresa
tradizionala
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«Enpresa bat zuhaitz baten parekoa da. Badu
zati bat ikusi egiten dena, fruituak, eta badu
beste zati bat ezkutuan dena, sustraiak.
Fruituez soilik arduratuz gero, gerta liteke
zuhaitza hiltzea.
Zuhaitzak hazten eta fruituak ematen jarrai
dezan,
ezinbestekoa da sustraiak osasuntsu eta ondo
elikatuta izatea.
Horrek enpresentzako ere balio du:
Gure arreta osoa fruituetan ―finantza
emaitzetan― baino ipini ez eta ezkutuko
balioak ahazten baditugu,
enpresak ez du
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Enpresa tradizionalean aktibo ukigarriak kudeatzeari zegokion garrantzi eta arretarik
handiena; hirugarren milurteko enpresan, ostera, aktibo ukiezinek berenganatu dute
jaramon eta ardurarik handiena.
handiena Eta aztergairik esanguratsuenak kapital intelektuala eta
kapital emozionala dira; lidergoa da bilakaera horretan ―enpresa tradizionaletik hirugarren
milurteko enpresarako jauzi ebolutiboan― faktore bultzatzaile eta katalizatzaile
garrantzitsuena, zeinak ondorengo bost elementuak sustatu beharko baititu:

 Enpresaren kapital intelektualaren eta kapital emozionalaren gorapena eta
garapena lortzeko estrategia malguak.

 Deszentralizazioa, maila hierarkikoak murriztea, malgutasuna eta proiektu zein
prozesuen bidezko antolaketa bultzatzen duten enpresa-egiturak.

 Etengabeko heziketa/ikasketa erraztu eta «erakunde inteligente edo adimentsu» baten
garapena sustatzen duten kulturak.

 Prozesuen kudeaketa eta talde-lanerako sistemak,
sistemak pertsonen garapena indartzen eta
ezagutza indibidualetik ezagutza kolektibo errentagarrirako urratsa bizkortzen dutenak.

 Lidergo eraginkorra,
eraginkorra taldearen batasun eta motibaziorako elementu katalizatzailea, eta
taldekide guztien «bisio» bateratua, ingurunearekiko hartu-emana eta berrikuntza zein
etengabeko aldaketa bultzatzen dituena.
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C) Aktibo ukiezinen tranpa arriskutsua

 Enpresetako zuzendariak ez daude aktibo ukiezinak kudeatzen eta gidatzen ohituta.
Ez dute esperientziarik, ezta beharrezko ezagutza eta abileziarik ere.
ere Ohituta
daude elementu ukigarriak kudeatzen eta horiek produktibitatean eta kostuetan
duten eragina neurtzen. Baina orain premiazkoa da elementu ukiezinak neurtzea
eta… nola egiten da hori?
Ildo horretan, erabat adierazgarria dugu Kaplan eta Norton (1992) adituen baieztapena: «ezin
neur daitekeena ezin da kudeatu».
Nolanahi ere, baieztapen horren aurrean Albert Einstein-en beste hitz-joko hau ipin liteke:
«no todo lo que cuenta se puede contar, ni todo lo que puede contarse cuenta». Izan ere,
den-dena ez dago kontatzerik, neurtzerik. Adierazleak asmatu eta dena delakoari zenbaki bat
emateak ez du berau, besterik gabe, kontrolagarri bihurtzen.

 Aktibo ukiezinek, aktibo ukigarrien aldean, heltzeko epealdi eta jaiotzeko ziklo askoz
luzeagoa dute, hots, aktibo ukiezinetan egindako inbertsioak luze jotzen du
errentagarri izan arte (kapital ukiezina nekez, kostata, motel eratu eta metatzen da,
eta ez du berehalako etekinik eman ohi).
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Aktibo ukigarri eta ukiezinen arteko oinarrizko desberdintasun batzuk
AKTIBO UKIGARRIAK

AKTIBO UKIEZINAK

Ikusi egiten dira.

Ikusezinak dira.

Erraz neurtzen dira.

Neurgaitzak dira.

Errentagarritasuna erraz neur eta balora

Zaila da errentagarritasuna egiaztatzea.

daiteke.

Nekez kopiatzen dira.

Kopiagarriak dira.

Ez dira enpresaren jabetza, hein batean behintzat

Enpresaren jabetza dira.

(eta berehala desager litezke, langile bat joatean).

Erabilerarekin depreziatu eta balioa

Erabilerarekin balioa handitzen dute (aitzitik,

galtzen dute (amortizagarriak dira).

erabili ezean balioa galtzen dute).

Kontrolaren bidez kudea daitezke.

Gutxi batzuk baino ez dira kontabilitatean islatzen.

Metatu eta gorde egin daitezke.

Zaila da kontrolatu, metatu eta gordetzea.

Bizi-ziklo laburra dute.

Heltzeko epealdi eta jaiotzeko ziklo luzea dute.

391

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA

14. gaia. LIDERGOA, INGURUNE ALDAKORRAREN
AURREAN
Bibliografia
BENNIS, W. eta NANUS, B. (2001). Líderes. Bartzelona: Paidós.
EDVINSSON, L. eta MALONE, M. S. (1999). El Capital Intelectual. Cómo identificar
y calcular el valor de los recursos intangibles en su empresa. Bartzelona: Gestión
2000.
GONZÁLEZ SIMÓN, M. eta GUENAGA, G. (2008). «Lidergoa, aktibo ukiezinak eta
ezagutzaren kudeaketa antolakuntzetan». Uztaro, 66, 21-40.
KAPLAN, R. S. eta NORTON, D.P. (1992). «The Balanced Scorecard: Measures
that Drive Performance». Harvard Business Review (January-February), 71-79.
LUCAS MARÍN, A. eta GARCÍA RUIZ, P. (2002). Sociología de las organizaciones.
Madril: McGraw Hill.
NEWSTROM, J.W. (2007, 12. arg.). Comportamiento humano en el trabajo. Mexiko
D.F.: McGraw Hill.

392

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
15. gaia. LIDERGOA ETA KAPITAL
INTELEKTUALA

393

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
15. gaia. LIDERGOA ETA KAPITAL INTELEKTUALA
Aurkibidea

 Ezagutzaren kudeaketa justifikatzen duten arrazoiak.
 Azaleratzen ari den antolakunde eredu berria.
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Ezagutzaren kudeaketa justifikatzen duten
arrazoiak

Ezagutzak jarduera ekonomikoaren funtsezko baliabide gisa duen
garrantzi hazkorra da gaur egungo gizartearen ezaugarri gorena.
gorena Beheko
irudiak argi islatzen du denboran zehar produkzio-faktore nagusiek ekonomian
izan duten garrantziaren bilakaera:
NEKAZARITZA
AROA
KAPITALA

LANA
EZAGUTZA

LURRA

INDUSTRIA
AROA

EZAGUTZAREN
AROA

KAPITALA

KAPITALA

LANA

EZAGUTZA

LURRA

LANA

EZAGUTZA

LURRA
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Ezagutzaren kudeaketa justifikatzen duten
arrazoiak

Hainbat aditu «antropozentrismo berri» batez mintzo
dira, bere ibilbideari Errenazimentuan ekin zionaz: jada ez
da lurra, ez lehengaiak, ez makinak ere, gizakia baizik,
enpresaren kapital garrantzitsuena.
garrantzitsuena
Ezagutzaren kudeaketa aurrera eramateak hiru dimentsio
erabakigarri ditu: a) pertsonen kudeaketa;
kudeaketa b) informazio
eta
komunikazio-sistemen
kudeaketa;
eta
c)
kudeaketa
prozesuen kudeaketa.
kudeaketa
Enpresek prozesuen bidez kudeatzen dute ezagutza:
prozesu horiei esker, enpresek balioa sortu eta eransteko
faktoretzat darabilte ezagutza. Ezagutzaren kudeaketa,
hortaz, datuak bildu eta manipulatze hutsetik askoz
haratago doa.
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Ezagutzaren kudeaketa justifikatzen duten
arrazoiak
Honako hauek dira ezagutzaren kudeaketan txertatuta dauden oinarrizko
prozesuak:
1) Ezagutza sortu edo/eta biltzea,
biltzea enpresa barruko nahiz kanpoko
iturrietara joz. Izan ere, kanpoko hainbat agenterengandik ikas
liteke: bezeroengandik, hornitzaileengandik, beste enpresa
batzuekin konparatzetik (benchmarking), beste zenbait
agenterekin
elkarlana
egitetik
(unibertsitateekin,
ikerketa-zentroekin, eta abarrekin).

2) Sortu edo/eta bildutako ezagutza egituratu eta balioa
eranstea.
eranstea Alde horretatik, berebiziko garrantzia du ezagutza
ondo gordetzeak, gerora berrerabil dadin.
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Ezagutzaren kudeaketa justifikatzen duten
arrazoiak
Honako hauek dira ezagutzaren kudeaketan txertatuta dauden oinarrizko
prozesuak:
3) Ezagutza hedatzea,
hedatzea hala modu formalizatuan nola informalean.
Horretarako beharrezkoa da enpresan barrena ezagutza banatu eta
barreiatzeko mekanismoak garatzea: bilerak, txostenak, enpresa
barneko heziketa-programak, bisitak, lanpostuak txandakatzeko
programak, talde multidiziplinarrak sortzea, etab.

4) Enpresako pertsonek eta taldeek ezagutza behin eta berriro
erabiltzeko mekanismoak ezartzea.

Esan liteke, oro har, ezagutzaren etsairik handienetarikoa arau eta metodo
zurrunak direla, zurruntasun horrek itotzen baititu pertsona eta taldeen
sormena eta prestutasuna. Lidergo-faktoreak badu zeresana ildo horretan. 398
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Lidergo-faktorearen funtzio global garrantzizko bat da ezagutzaren
kudeaketan bereizten diren urrats edo faseak diseinatu eta kontrolatzea:
kontrolatzea
1) Enpresarentzat ezagutza premiak aurreikusi.
aurreikusi
2) Enpresarentzat esanguratsua den ezagutza-mapa antolatu (zer dagoen eta zer egon
beharko litzatekeen).
3) Ezagutza kanpoan jaso edo/eta barnean sortu.
sortu
4) Ezagutza hori enpresaren premietara moldatu eta egokiro egituratu.
egituratu
5) Berrikuntza- eta hobekuntza-prozesu
kanporatze- eta barneratze-prozesuak.
barneratze-prozesuak

etengabeak.

Konbinazio-,

sozializazio-,

6) Ezagutza biltegiratu eta gorde.
gorde
7) Ezagutza banatu eta hedatu:
hedatu kanal edo bide formalak eta informalak; langile bakoitzak
behar duen informazioa lortzen du azkar eta bere osotasunean.
8) Informazioaren eguneratzea bermatu.
bermatu

9) «Kutsadura informatiboa» saihestu:
saihestu zarata, ezpurutasuna, elementu arrotzak, eta
abar.
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Ezagutzaren kudeaketa justifikatzen duten
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Aurreko zerrendako 5. urratsari aparteko
arreta eskaini beharko diote liderrek, enpresako
ezagutza motak modu azkar eta eraginkorrean heda daitezen. Beheko irudian ageri zaigu
ezagutza mota hauen arteko elkarreraginen prozesua. Bertan lau prozesu arras
esanguratsu irudikatzen dira: sozializazioa, konbinazioa, kanporatzea eta barneratzea.
barneratzea

Kolektibo
a

Isolatua

Kanporatzea

TAZITUA
edo
EZKUTUKO
A

ESPLIZITU
A
edo
AGERIKOA

Barneratzea
Indibidual
a

Integratu
a
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Sozializazio-prozesuak ezagutza indibiduala ―norbanakoarena― ezagutza kolektibo
―taldearena― bihurtzen du (bereziki garrantzitsua izanik balio eta jarreren
transmisioan).
Konbinazio-prozesuak ezagutza isolatua ezagutza integratu bihurtzen du (garrantzitsua
informazioan, heziketan, prozesu eta sistemen ikasketan).
Kanporatze-prozesuak ezagutza tazitu edo ezkutukoa ezagutza esplizitu edo ageriko
bihurtzen du (garrantzitsua kontzeptuak, estrategiak... aditzera emateko).
Barneratze-prozesuak ezagutza esplizitua ezagutza inplizitu bihurtzen du (garrantzitsua
zenbait gaitasun, abilezia eta errutinatan).
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Enpresari gagozkiola, ezagutza-aktiboak ―aktibo intelektualak― kapital
intelektualaren baitan biltzen dira, zeinak enpresako ezagutza-fluxuek
sortutako aktibo ukiezin guztien balorazioa islatzen baitu. Kapital intelektuala
honela defini genezake: enpresa batek dauzkan ezagutzak, esperientzia
aplikatuak, antolatzeko teknologia, ingurunearekiko harremanak eta
abilezia profesionalak, enpresa horri merkatuan abantaila lehiakorra
ematen diotenak.
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arrazoiak

Badira ezagutza-aktibo anitz, ohiko kontabilitatean agertu ez arren,
enpresarentzat balio handia sortzen ―eta etorkizunean are handiagoa
sortuko― dutenak: esaterako, enpresan giltzarri diren pertsonen
ezagutzak, bezero jakin batzuen berezitasunen berri zehatza izatea,
enpresaren know-how delakoa, lidergorako abilezia konkretu batzuk, eta
abar.
abar Horiek guztiek zeresan franko dute merkatuak enpresa bat balioesten
duenean, baina, hala ere, ez ditu jasotzen enpresa horren balio kontableak.
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Enpresa baten merkatu-balioa handiagoa bada balio kontablea baino,
begi-bistakoa da halako ezkutuko balio batzuk daudela hor nonbait: ezkutuko
baliook dira, hain zuzen ere, kapital intelektualaren edukia ―eta bai
kapital emozionalarena ere― justifikatzen dutenak.
dutenak
Ezkutuko balio horiek, kapital intelektualaren ikuspegitik begiratuta, hiru itxura
edo moldetakoak izan litezke:



Giza kapitala



Egitura-kapitala



Harreman-kapitala
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Kapital intelektualaren funtsezko osagaiak


GIZA
KAPITALA

Enpresako langile eta zuzendarien gaitasun indibidualak,
ezagutzak, abileziak eta esperientzia.
Giza kapitala bere baitan jaso, antolatu eta eusten duen
azpiegitura, honako hiru kapitalek osatzen dutena:

KAPITAL
INTELEKTUALA



EGITURAKAPITALA



HARREMANKAPITALA

 Prozesu-kapitala: laneko prozesuak, eraginkortasuna
goratzen duten teknikak eta programak.
Antolakunde-kapitala: enpresak egiten duen inbertsioa
sistemetan, tresnerian eta jarduteko filosofian, enpresan
barrena ezagutzaren jarioa eta hedapena azkartzen
dituena.
Berrikuntza-kapitala:
berritzeko
gaitasuna
eta
berri-kuntzaren emaitzak (merkataritza-eskubideak, jabetza
intelektuala, ikerketa eta garapena).
Hartu-emanak bezeroekin eta kanpoko beste agenteekin
(kide estrategikoak, aliantzak, hornitzaileak, erakundeak,
enpresaren ospea, markaren nabaritasuna, etab.).
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Kapital intelektualaren funtsezko osagaiak
Kapital intelektuala garatzeko, bere hiru osagaiak hartu behar dira oinarri:



Giza kapitalari dagokionez,
dagokionez hobetu egin behar dira langileen
abileziak eta gaitasunak, era horretan berrikuntza bultzatuz,
lan-talde ezberdinen helburuak lerrokatu eta bateratuz, eta enpresa
osoan barrena lidergoa sustatuz.



Egitura-kapitalari
dagokionez,
garatu
egin
behar
dira
dagokionez
berrikuntzarako prozesu eta sistemak, ezagutza sortu eta biltzeko
mekanismoak, komunikazioa hedatzeko tresnak, eta abiarazi nahi
diren estrategiekin bat datorren enpresa-kultura malgu eta
moldakorra.



Harreman-kapitalari dagokionez,
dagokionez abian jarri beharrekoak dira
bezeroen leialtasuna indartzeko prozesuak eta kanpoko beste
agente
batzuekiko
harremanak
sendotzeko
mekanismoak
(hornitzaileak, kide estrategikoak, erakundeak, eta abar).
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Kapital intelektualaren funtsezko osagaiak
Honako hauek dira kapital intelektualaren eredu orok bilatzen dituen helburu
konkretuak:
konkretuak
a) Zuzendari edo kudeatzaileei eskaintzea erabakiak hartzeko informazio
garrantzitsuena.
b) Enpresaren zabalpen
ukiezinen bidez.

estrategikoari

laguntzea,

ezagutza-aktibo

c) Enpresak emaitza on iraunkorrak eskaintzeko eta etengabe hobetzeko
duen gaitasunaren berri ematea.
d) Enpresaren balio esplizitua (agerikoa) merkatu-baliora hurbiltzea.
e) Enpresaren balioari buruzko informazio gardena igortzea.
f) Enpresaren
bitartez.

diferentziazioa

bilatzea,

ezagutzaren

kudeaketaren

g) Enpresaren antolakundeari hizkuntza bateratua eta motibagarria
eskaintzea.
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Kapital intelektualaren funtsezko osagaiak
Aipaturiko helburuok arrakastaz erdiesteko, nahitaezkoa da liderrek argi
jakitea ezagutza-aktiboak non dauden eta nondik eskura litezkeen, hots,
liderrek ezagutzaren iturrien berri zehatza izan behar dute:

● ESKURAKETA
KANPOITURRIAK

- Patenteak, lizentziak…
- Profesionalak, adituak…

● HITZARMENAK

- Unibertsitateekin
- Zentro teknologikoekin
- Ikerketa-zentroekin

● HAINBAT
ZERBITZUREN
KONTRATAZIOA
● XURGAPENA

BARNE-IT
URRIAK

● EROSKETAK

-

-

- Aholkularitza
- Ingeniaritza

Heziketa-ikastaroak, kontaktuak…
Datu-bankuak, Internet…
Aldizkari espezializatuak, memoriak…
Liburuak, argitarapenak, Benchmarking…

Barneko baliabide espezializatuak
Talde multidiziplinarrak
Ezagutzen berrerabilera
Barneko «Praktika Bikain»en sustapena
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Azaleratzen ari den antolakunde-eredu
Enpresei buruzko gaur egungo eredu berria
gehienetan, honako hau esan
nahi du enpresaren «antolakundeak»: dena enpresaren sistema
burokratikoari dagokion kontrol-egitura hierarkikoan «sailkatzea»
edo «klasifikatzea».
Eta hierarkia horri eustearren, enpresako informazio eta komunikazio
oro bideratzen da dependentzia edo mendekotasuna areagotzeko
asmoarekin. Enpresa hierarkiko tradizionalak babestu egiten du
bere burua informazioaren, komunikazioaren eta ezagutzaren
aurrean, horiek guztiak «mehatxuak» balira bezala, eta «mehatxu»
horiek mugatzen, gatibatzen eta kontrolatzen ahalegintzen da.
Antolakunde hitzak, pertsona gehienen iritziz, bere baitan biltzen ditu gaur egun
indarrean den eredu tradizionalaren kontzeptu eta printzipioak modu ia ukigarri,
fisiko eta ikusgarrian: hierarkia, funtzioen banaketa, piramide itxurako egitura… eta
pertsona horiek ume-umetatik ohitzen dira antolatzeko eredu horretara, ordena eta
batasunari eusteko eredu bakarra eta egokiena balitz bezala.
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Azaleratzen ari den antolakunde-eredu
berria
Baina posible al da bestelako antolakunde-eredurik?
Erantzuna baiezkoa da: posible ez ezik, guztiz beharrezkoa ere bada beste antolaketa
eredu bat, enpresaren kontzeptu berri bati ekin nahi badiogu behintzat.

Tom Peters
(1942 - ?)

Tom
Peters-ek,
adibidez,
«ezinbesteko
desantolaketa»
proposatzen du: hots, talde bizkorrak, aldakorrak, malguak,
hierarkiaz haragokoak, edonon sareetan eratuak.
eratuak Enpresa
tradizionalean erabat arrunta (izan) da «egiten» eta «pentsatzen»
duten pertsonak bereiztea, eskulana eta buru-lana nolabait deslotuz.
Eta berrikuntzarako I + G sailak eratzen dira, sormena sail horretara
mugatuz eta hesituz.

Esandako hori, kontrakoa badirudi ere, ez dagokio
«enpresa-kultura ahul» bati. Zeharo bestela, «enpresa-kultura
indartsu» batean baino ez da posible esandakoa modu ezin
eraginkorragoan aurrera eramatea.
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Azaleratzen ari den antolakunde-eredu
berria
Lidergo-faktorea guztiz funtsezkoa izan daiteke enpresa antolatzeko,
antolatzeko
ezagutzaren eta berrikuntzaren aldeko apustua azken muturrera eramateko gai
den ―eta prest eta irrikaz dagoen― enpresa-kultura indartsu bat garatzeko,
garatzeko
eta, hartara, enpresari abantaila lehiakor bereizgarri eta iraunkorrak
eskaintzeko.
eskaintzeko Horretarako, enpresaren antolakunde-eredu berrirantz jotzeko,
hiru atal berezi hartu behar dira aintzat:
1) Zeregin arrunten kudeaketa (balio erantsiaren atala).
2) Berrikuntzaren kudeaketa.
3) Kultura indartsu baten kudeaketa.
Ikus
Ikuseta
eta azter
azterdezagun
dezagun hurrengo
hurrengo irudia
irudia
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Azaleratzen ari den antolakunde-eredu
berria
ZEREGIN ARRUNTEN
KUDEAKETA (BALIO ERANTSIA):
- Hornitzaileak
- Bezeroak
- Barneko proiektu eta
prozesuak
BERRIKUNTZAREN
KUDEAKETA:
- Proiektu Handiak (I + G
Saila)
- Proiektu Txikiak
(Taldeak)
- Ekimen Berritzaileak
(DenKULTURA
INDARTSU
BATEN
denak:
proba/akats
KUDEAKETA:
saioak, etab.)
- Ildoak, balioak, sinboloak
-“Bisio” bateratua eta misioa
- Makroestrategiak eta
politikak
-Erakundearen egitasmoak
-Esanahia (zentzua)
ALIANTZAK

BEZEROAK

UNITATE AUTOGESTIONATU
ETA AUTOARAUTUAK

TALDE AUTOANTOLATUAK

ZUZENDARITZA
TALDEA
(lidergo-faktor
ea)

BEZEROAK

ONDORIOTZAT DAKAR:
Prozesu eraginkorrak:
- Kostua
-Kalitatea
- Zerbitzua
ONDORIOTZAT DAKAR:
- Kontzeptu berriak
-Merkatu berriak
- Produktu berriak
-Prozesu berriak
-Esperientzia berriak
-Teknologia berriak
-Gaitasun berriak, etab.
ONDORIOTZAT DAKAR:
- Lehentasunen definizioa
- Baliabideen onespen eta
esleipena
-Arreta eragile guztiei:
langileak, akziodunak,
bezeroak, hornitzaileak,
erkidegoa…
ERAKUNDEAK
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Azaleratzen ari den antolakunde-eredu
berria

Lidergo-faktoreak zeresan/zeregin erabakigarria du aipaturiko hiru atal
horien kudeaketari dagokionez:
1. Zeregin arrunten (balio erantsiaren) atala antolatu behar
du unitate zentzuzkoetan, ahalik eta prozesu osoenak biltzen
dituzten unitateetan, alegia; eta unitateok baliabidez
hornitu behar ditu autogestioa bermatzeko, beren kasa
antola daitezen eta funtziona dezaten. Enpresa lantaldeen
multzoa da, lantaldeok beren burua arautu eta beren kabuz
jarduten dute balioa eransten (autogestioa), etengabeko
heziketa eta hobekuntzaren bidez (lantaldeok, nolabait,
«intra-enpresak» dira).
2. Berrikuntzaren atala sustatu behar du, horretarako
proiektu-talde handi nahiz txikiak eratuz eta, oro har,
berrikuntzan arituko diren taldeak berez-berez eta libreki
sortuko diren giroa bultzatuz. Proiektuak ez dira hierarkiaren
mendekoak: talde jakin batenak dira. Azken emaitza argi
eta garbia da: erakunde inteligente edo adimentsua,
etengabe ikasten duena.
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Azaleratzen ari den antolakunde-eredu
berria

Lidergo-faktoreak zeresan/zeregin erabakigarria du aipaturiko hiru atal
horien kudeaketari dagokionez:
3. Enpresako zuzendaritza-taldearen (lidergo-faktorearen)
eginbeharrik garrantzitsuena, ziurrenik, giro aproposa
sortzea da talde autoantolatu eta autoarautuek egitura
burokratikoen
lekua
har
dezaten.
Horretarako,
dezaten
ezinbestekoa da lidergo-faktore eraginkor baten lana,
enpresa-kultura kudeatuko duena; printzipio, balio eta
sinbolo jakin batzuekin pertsona guztien batasun kultural
indartsu bat lortuko duena; eta denok partekatutako «bisio»
batekin pertsona oro noranzko berean gidatzeko gai dena.

Hainbat
Hainbat ikerlan
ikerlan enpirikok
enpirikok aditzera
aditzera eman
eman dutenez,
dutenez, ingurunea
ingurunea aldakorra
aldakorra eta
eta
dinamikoa
dinamikoa denean,
denean, enpresaren
enpresaren jatorria
jatorria edo
edo naziotasuna
naziotasuna zein
zein den
den axola
axola
gabe,
gabe, enpresaren
enpresaren baitan
baitan talde
talde autoantolatuen
autoantolatuen presentzia
presentzia handia
handia bada,
bada,
horrek
horrek modu
modu onuragarrian
onuragarrian eta
eta biziki
biziki eragiten
eragiten dio
dio enpresaren
enpresaren
lehiagarritasunari.
lehiagarritasunari
lehiagarritasunari.
lehiagarritasunari
414

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
15. gaia. LIDERGOA ETA KAPITAL INTELEKTUALA
Azaleratzen ari den antolakunde-eredu
berria
egungo
garai
zurrunbilotsuan,
zuzendari
askok

Gaur
«desordena» dakusate nonahi eta, horrela, kontrola areagotzea
dela uste dute irtenbide eraginkorrena. Ondorioz, enpresako sail
eta tailer bakoitzaren gaineko presioa handitu egiten dute,
arauak eta jarraibideak zorrotz betetzen direla bermatzeko eta
«ordena» goratzeko.
goratzeko Horren guztiaren emaitza ezin txarragoa
izan ohi da:

Hondamendia!

Kanpoko konplexutasuna (ingurunekoa) areagotzen denean, enpresa gero
eta zurrunagoa, esklerotikoagoa bihurtzen da, ezertara egokitzeko ezgai.
Zenbat eta gehiago ahalegindu enpresa «ordenatzen», orduan eta
nabariagoa da kide guztientzat desordenaren gorakada zakar eta
kontrolagaitza.
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Azaleratzen ari den antolakunde-eredu
berria
Kontrakoa irudi balezake ere, kanpoko konplexutasunarekin
tratatzeko (egokitzeko edo aurre hartzeko) modua da
enpresaren barneko konplexutasuna oso-osorik askatzea,
ingurunea eta enpresa era sortzaile batean uztartuz. Eta hori
lortzeko modurik eraginkor, adimentsu eta ―are gehiago―
ordenatuena (autoarautua) autoantolaketa dugu, hain zuzen
ere.
Autoantolaketaz mintzo gara jendeak, berez-berez eta borondatez,
taldeak edo koalizioak sortzen dituenean arazo bati edo
ustekabeko gertaera bati aurre egiteko, ideia edo helburu batekin.
Talde edo koalizio horiek berezkoa dute aldakor, mugikor eta
elastikoak izatea, baita ingurumari konplexuetara egokitzeko
malguak izatea ere. Autoantolaketak ez du nahitaez hierarkia oro
ezabatzen; normalean, enpresako hierarkiak berak eskaintzen ditu
beharrezkoak diren giroa, baliabideak eta asmoak, talde
autoantolatuak era daitezen.
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Azaleratzen ari den antolakunde-eredu
berria

Honela labur litezke azaleratzen ari den antolakunde-eredu berriaren
bereizgarri nagusiak:

1) Kontrola, kanpotik beharrean, barrutik ezartzen da nagusiki
(autokontrola).
Lidergo eraginkor baten bidez errotutako
autokontrola
enpresa-kultura indartsu batek ahalbidetzen du autokontrol hori.
Antolakundearen kanpotiko kontrola salbuespena izango da,
hortaz (hots, zerbaiten edota norbaiten desbideratze larrien
kasuan baino ez da erabiliko).

2) Zuzendaritza-taldearen eztabaidak, funtsean, ideia eta proiektu
estrategikoen sustapenari buruzkoak dira batez ere.

3) Oinarrizko unitate autogestionatu eta talde autoantolatuei
dagokie ideia berriak sortu eta garatzea (berena da ekimena), bai
zeregin arrunten atalean eta bai berrikuntzaren atalean ere.
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berria

Honela labur litezke azaleratzen ari den antolakunde-eredu berriaren
bereizgarri nagusiak:

4) Zuzendaritza-taldeak zehazten

ditu lehentasunak eta
proiektuentzako baliabideen banaketa,
banaketa betiere unean uneko
premia eta aukeren arabera. Aukerak sumatu eta gorpuztu
ahala, baliabideak proiektu jakin batzuetara bideratuko dira,
proiektuok aurrera eramanez aukerok ustiatzeko; hortaz, ez
da
aldez
aurretik
proiektuen
lehentasunedo
hierarkia-planik egiten.
egiten

Arrakasta izateko funtsezkoa da heziketa:
praktikarekin, jarduerarekin,
heziketa
entrenamenduarekin estuki lotutako heziketa; ikasten ikastera zuzendutako
heziketa,
heziketa eta ez ezagutza jakin «kaiolatu» batzuk formalki eskuratzera
bideratutakoa. Giro horretan, langile orok eskubidea du ―eta horretarako
erraztasunak eman behar zaizkio― ikasi, hezi eta trebetasunak lantzeko bere bidea
jorratu eta «heldutasun-maila» altu bat lor dezan (gaitasuna, motibazioa eta
erantzukizuna).
erantzukizuna) Heldutasun-maila altu hori lortu ezean, ez dago talde
autoantolaturik sortzerik, ezta komeni ere.
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Antolakunde-eredu tradizionala versus eredu
EZAUGARRIAK
EREDU TRADIZIONALA
EREDU BERRIA
berria
Ekimen indibiduala
Txikia
Handia
Arriskuarekiko tolerantzia
Helburuak adierazteko argitasuna
Unitateen arteko batasuna
Gatazkekiko tolerantzia
Kontrol-maila, arau kopurua
Lantaldeen autonomia-maila
Goi-karguek mendekoei ematen dieten
laguntza, babesa eta komunikazioa
Langileen enpresarekiko identifikazio-maila
Ordainsari-sistema
Komunikatzeko bide eta moduak
Ezagutzak duen garrantzia
Nola ikasten den
“Pentsatu” eta “egin” funtzioak

Ikasketa/Heziketa nola gertatzen den
Lidergo-faktorea, ikasketa/heziketarako giroa
errazten duena

Txikia
Txikia
Txikia
Txikia
Handia
Txikia

Handia
Handia
Handia
Handia
Txikia
Handia

Txikia

Handia

Txikia
Oinarritzat hartzen dira
antzinatasuna,
faboritismoa, etab.
Bide hierarkikoak
erabilita. Geldotasuna.
Faktore garrantzitsua
(baina “ontzi” batean
gordea)
Oharkabean eta erreakzio
gisa
Bananduta daude: batzuek
pentsatu egiten dute eta
besteek egin (agindua
bete)
Erritmo motelean
(inguruneko aldaketen
aurrean erreakzionatuz)

Handia
Oinarritzat hartzen dira
zereginak betetzea,
ekimena, elkarlana, etab.
Norabide guztiak erabilita.
Azkartasuna.

Ez

Bai

Faktore funtsezkoa
produkziorako
Nahita (jakitun izanik) eta
modu proaktiboan
Bateratuta daude, maila
guztietan ikasketa eta
heziketa bultzatuz
Erritmo bizian (ikasi ahala
egokituz eta eraldatuz)
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Eztabaidagaia
Hurrengo urratsa: Gizarte emozionala? Esperientzien gizartea?
Hainbat egilek diotenez (Jensen, 1999), gaur egun «gizarte emozionalean» edo «ametsen
gizartean» (dream society) bizi gara; ildo bertsuan, beste zenbait egileren aburuz (Pine II
eta Gilmore, 2000), «esperientzien ekonomia edo gizartea» dugu egun nagusi.
Gizateriaren historian lau gizarte-eredu nagusi bereizi omen daitezke:
1)Nekazaritza-gizartea, ehun mila urte inguru iraun zuena, non balio ekonomiko gorena
lehengaiek baitzuten.
2)Gizarte industriala, 150 bat urteko iraupenarekin, balio gorena ondasunei eman
zitzaienekoa.
3)Informazioaren gizartea, azken 20 urteotan egokitu zaiguna eta, antza denez, aurki
amaitzear dena, non zerbitzuek (hezkuntzak, osasunak, aisiak...) baitute balio gorena.
4)«Gizarte emozionala» edo «esperientzien gizartea», gaur egun indartzen ari dena eta
laster gailenduko zaiguna, eta balio gorena esperientziak bizitzeari (sentimenduei,
sentsazioei, hunkigarri eta gogoangarri eta zirraragarri zaigunari) ematen diona. Gizarte
hori herrialde aberatsenei dagokie nagusiki, oinarrizko beharrizanak (osasuna, hezkuntza,
elikagaiak…) ase dituzten eta emozioen bilaketari ekiten dioten herrialdeei, alegia.
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Eztabaidagaia
Hurrengo urratsa: Gizarte emozionala? Esperientzien gizartea?
EZAGUTZAREN
GIZARTEA

GIZARTE EMOZIONALA

Teknologia

Balioak

Arrazionalismoa

Emozioak

Pragmatismoa, diskurtso
abstraktua
Ongizate fisikoa

Istorioak, errituak
Ongizate espirituala

Inteligentzia edo adimen
arrazionala
Gizakiaren «logos» osagaia

Inteligentzia edo adimen
emozionala
Gizakiaren «mito» osagaia

Ukigarria, objektiboa

Sentsazioa, subjektiboa

Sentimenen heriotza

Sentimenen inperioa
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Hurrengo urratsa: Gizarte emozionala? Esperientzien gizartea?
Diotenez, ekonomiaren eta gizartearen bilakaeran, zerbitzuen aroaz haratago
esperientzien eremura eramango gaitu hurrengo urratsak, esperientziak
izango baitira aurrerantzean —eta ez, orain arte bezala, lehengaiak,
ondasunak edota zerbitzuak— balio sozioekonomiko erantsia, gehigarria,
bereizgarria emango duten produktuak.
produktuak Eta enpresak eta negozioak
«antzerki» bihurtuko dira, bezeroei —edo, zehatzago esanda, gonbidatuei edo
apopiloei—
apopiloei esperientziak biziarazteko «agertoki».
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Hurrengo urratsa: Gizarte emozionala? Esperientzien gizartea?
Esperientziak dira, beraz, laugarren produktu ekonomikoak, gainerako hiruez bestelakoak,
nahiz eta oraintsu arte ez zaien arreta handirik jarri. Esperientziak betidanik izan ditugu,
gizakia gizaki denetik, baina bai bezeroek, bai enpresek eta bai ekonomialariek zerbitzu
sektorearen baitan kokatu izan dituzte, modu nahasian, bestelako jarduera «liluragarri»
batzuekin batera: tindategian arropa garbitzea, autoaren matxura tailer mekanikoan
konpontzea, etab. Pertsona batek zerbitzu bat erosten duenean, berarentzat
gauzatzen diren jarduera ukiezin batzuk eskuratzen ditu. Baina esperientzia bat
erosten duenean, konpainia batek —antzerki talde bat balitz bezala—, bezeroa modu
pertsonalean murgilarazteko helburuarekin, antolatutako gertakari gogoangarri
batzuez gozatu nahi du.
Era berean, ohiko ondasun ukigarrien kasuan, etxe eder bati edo auto
polit bati begiratzen diogunean, benetan «ikusten» ari garena geure
burua da etxe horretan lorategiko belarra mozten, igerilekuan
bainatzen edo autoa ziztu bizian gidatzen. Esperientziak bizi izaten,
izaten
azken batean.
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Eztabaidagaia
Hurrengo urratsa: Gizarte emozionala? Esperientzien gizartea?
Produktu
ekonomikoa
Ekonomia
Funtzio/jardu
era
ekonomikoa
Produktuen
izaera
Ezaugarri
nagusia
Eskaintzeko
modua
Saltzailea

Lehengaiak
(“commoditie
s”)
Nekazaria
Erauzi, atera

Ondasunak

Zerbitzuak

Esperientziak

Industriala

Zerbitzua

Esperientzia

Egin, eraldatu

Eman, eskaini

Gogoangarria

Galkorra,
ahikorra

Ukigarria

Naturala

Estandarizatua

Piloka
biltegiratua

Ekoitzi ondoren
inbentariatua
Ekoizlea,
eskulangilea
Erabiltzailea
Funtzionamend
ua

Trader

Eroslea
Merkatua
Eskatzeko
Ezaugarriak
faktoreak
Iturria: Pine II eta Gilmore (2000, 2007).
Eroslea
Eskuragarritasu
zerekiko den

Antolatu, antzeztu

Kostua

Ukiezina

Pertsonala

Pertsonalizatu
a
Eskatu ahala
eskainia

Gertatu ahala
ezagutarazia
Antolatzailea,
antzezlea
Gonbidatua

Hornitzailea
Bezeroa
Onurak
Kalitatea

Sentsazioak
Autentikotasuna
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Eztabaidagaia
Hurrengo urratsa: Gizarte emozionala? Esperientzien gizartea?
Nolanahi ere, esperientziak ez dira azken produktu ekonomikoak. Badago esperientzien
ekonomia gainditu eta aurrerapauso bat ematerik, gailurrerantz, balio ekonomiko
handiagoa sortuz (Pine II eta Gilmore, 2000: 299-332): eraldaketen ekonomia zain dugu.
Izan ere, esperientziak pertsonalizatuz, norbanakoari egokituz, norbanakoa bera
eralda daiteke, transformatu.
transformatu Norbanakoa ez da jada bezeroa, ezta gonbidatua ere,
hautagaia baizik, eraldatzeko «izangaia».
«izangaia» Beste era batera esanda, norbanakoa bera da
produktua («the customer is the product»). Bezeroak dio: «Change me». Horixe nahi du —
bere burua aldatzea, alegia— gimnasiora doanak, arazo emozionalak dituenak, manager
gazteak, ospitaleko gaixoak… Eta enpresak gidatu egin behar du norbanakoa modu
eraginkorrean eralda dadin; norbanakoak ez du nahi lehengai galkorrik, ondasun ukigarririk,
zerbitzu ukiezinik, ezta esperientzia gogoangarririk ere: norbanakoak ez du jabetzarik nahi,
ez du sentsazio jakinik bizi nahi, ez du oroitzapen eder baina huts bat nahi. Norbanakoak
eraldaketa eraginkor bat nahi du, denboran iraungo duena, nortasuna modu
iraunkorrean zizelkatuko diona.
diona Hori ematen dion enpresak norbanakoaren beharrak
aintzat hartu eta asetzen ditu, enpresa horren posizio lehiakorra besteekiko diferentziatua
da, eta prezioa ezartzeko orduan ez da merkatuaren aginduetara makurtuko, prima edo
sari gehigarri bat merezi baitu, zor baitzaio.
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Hurrengo urratsa: Gizarte emozionala? Esperientzien gizartea?
Produktu
ekonomikoa
Ekonomia
Funtzio/jard
uera
ekonomikoa
Produktuen
izaera
Ezaugarri
nagusia
Eskaintzeko
modua

Lehengaiak
(“commoditi
es”)
Nekazaria
Erauzi, atera
Galkorra,
ahikorra
Naturala
Pilaka
biltegiratua

Saltzailea

Trader

Eroslea
Eskatzeko
faktoreak

Merkatua
Ezaugarriak

Iturria: Pine II eta Gilmore (2000).

Ondasunak

Zerbitzuak

Industriala

Zerbitzua

Egin, eraldatu

Eman,
eskaini

Esperientzi
ak

Eraldaketak

Esperientzia
Antolatu,
antzeztu

Eraldaketa

Gogoangarria

Eraginkorra

Pertsonala
Pertsonalizat
Estandarizatua
ua
Gertatu
Ekoitzi ondoren Eskatu ahala
ahala
inbentariatua
eskainia
ezagutarazia
Ekoizlea,
Antolatzailea,
Hornitzailea
eskulangilea
antzezlea
Erabiltzailea
Bezeroa
Gonbidatua
Funtzionamend
Onurak
Sentsazioak
ua

Indibiduala

Ukigarria

Ukiezina

Gidatu

Denboran zehar
iraun
Eragilea
Hautagaia
Izaeraren,
nortasu-naren
berezitasunak
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Hurrengo urratsa: Gizarte emozionala? Esperientzien gizartea?
Diferentziatua

Pertsonalizazi
oa
Pertsonalizazi
oa

Posizio
lehiakorra Pertsonalizazi

Eraldaketa
k gidatu

Garrantzitsuak

Esperientzi
ak antzeztu

Zerbitzuak
eskaini

Produktizazi
oa

Bezeroen
beharrak

oa

Ondasunak
ekoitzi

Ez
diferentziatua

Lehengaiak
atera
Merkatua

Iturria: Pine II eta Gilmore (2000).

Produktizazi
oa

Produktizazi
oa

Prezioa
ezartzea

Garrantzirik
gabeak
Prima edo saria
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Sarrera
Emozioek berebiziko garrantzia dute enpresa guztietan.
Nolanahi ere, enpresak eta enpresa-liderrak oso berrikitan
baino ez dira konturatu emozioen balioaz. Oraintsu arte,
enpresetako aktibo ukiezinei buruzko ikerketek emozioak
erabat baztertu edo ahaztu izan dituzte. Eta hutsune hori
betetzen hasteko unea iritsia da; izan ere, emozioak
energia-iturri oparoa izan daitezke, baldin eta egokiro
kudeatu, bideratu eta sustatzen badira.
badira
Oraintsu arte, enpresa-munduak muzin egiten zien emozioei, ez zituen aintzat
hartzen, enpresaren zentzuzko funtzionamendua oztopatzen zuten «zarata»tzat
zeuzkan. Baina jarrera horrek ezin du horrela iraun. Ez dago emozioei ez
ikusiarena egiten jarraitzerik, enpresa-munduarentzat garrantzirik ez balute
bezala. Aurrez aurre daukagun erronka argia da: emozioen eragin hori
enpresaren emaitzetan modu ukigarrian islatzea.
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Sarrera
Emozioak benetako «aktiboak»
aktiboak dira enpresarentzat,
enpresarentzat haren
funtzionamenduari eta emaitzei biziki eragiten baitiete. Ongi
kudeatuz gero, emozioak giltzarri izan daitezke enpresan balioa
eransteko. Emozioen garrantzia nabarmendu nahirik, emozioek
«kapital emozionala» osatzen dutela baieztatzen dugu. Eta,
horren haritik, honela definituko dugu kapital emozionala:
emozionala
enpresaren barneko emozio positiboen fluxuek sortzen
dituzten aktibo ukiezin guztien balioespena.
Kapital emozionala kudeatzeko, ezinbestekoa da programa sendo bat enpresetan gaur egun.
Eta lidergo-faktoreak izan behar du katalizatzaile garrantzitsuena programa horretan.
Lidergoak enpresen eraginkortasuna handitzen lagun dezake, emozioak identifikatzeko
premia aldarrikatuz, emozioak kontrolatuz eta kudeatuz, emozioak zeregin konkretuetara
egokituz, talde-lana sustatuz, negoziazioaren bidez, gatazkak ebatziz, etab.
Liderraren zeregin eta funtzio gehienek dituzte bai osagai kognitiboak
(ezagutzazkoak) eta bai osagai emozionalak; eta, kasu askotan,
erabakigarriak izaten dira azken horiek.
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Premiazko gaitasun funtsezkoak,
abantaila lehiakor iraunkorren euskarri
Enpresaren baitan balioa (aberastasuna) sortzeko prozesuan, modu bateratuen
dihardute aktibo ukigarriek eta aktibo ukiezinek (hala aktibo intelektualek nola
emozionalek). Proiektu jakin bakoitzak arrakastarako faktore edo gako jakin
batzuk eskatzen ditu, eta horien arabera aukeratuko dira hala estrategia
konkretua nola aktibo intelektual eta emozional zehatzak, ingurumari jakin
horretan ezinbestekotzat jotzen direnak.
Ildo horretan, «premiazko gaitasun funtsezkoak» agertzen zaizkigu, hots:
aktibo ukigarri, aktibo intelektual eta aktibo emozionalen konbinazio jakin
bat, ikus eta neur daitezkeen jokaerak eragiten dituenak eta abantaila
lehiakor iraunkorra dakartenak.
dakartenak
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Premiazko gaitasun funtsezkoak,
abantaila lehiakor iraunkorren euskarri

▪ ukigarriak
Aktiboak▪
intelektuala
k
▪
BALIABIDEA
emozionalak
K

Premiazk
o
gaitasun
funtsezk
oak

Estrate
gia

Abantaila
lehiakor
iraunkorra
k

LIDERGOA

Lidergoari dagokio premiazko gaitasun funtsezkoak kudeatzeko ardura;
tartean daude bai aktibo ukigarriak eta bai ukiezinak ere (intelektualak zein
emozionalak), lidergo-faktoreak produkzio-prozesurako balioz eta esanahiz
beteko dituenak. Garrantzizkoena da aktibo horiek guztiek balio gorena
hartzen dutela estrategia jakin baten pean modu bateratuan jokatzen
dutenean.
dutenean Orduan bihurtzen dira enpresarentzat abantaila lehiakor.
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Giza garapen integral, solidario eta iraunkorra
Emozioak aktibo produktiboak dira enpresentzat.
enpresentzat
Dena dela, aitortu beharra dago emozioak hori baino
askoz gehiago direla, noski baino noskiago;
emozioek gizakiaren, pertsonaren garapenarentzat
duten garrantzia ―aktibo produktibo izateaz gain
eta haraindi― itzela da, eta ukaezina.
ukaezina

Giza garapena zuzenki lotuta dago jendeari aukera
eta abagune gehiago eta zabalagoak emateko
prozesuekin. Horrela, pertsona bakoitzarentzat
bizitza duin, baliotsu eta errespetuzkoa bilatzen da.
Helburu gisa, honela jaso dezakegu: «Nola gara
daitezke azken muturreraino pertsonen gaitasunak
eta potentzialtasunak, askatasun marko batean?»
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Giza garapen integral, solidario eta iraunkorra
Giza garapenak hiru helburu edo dimentsio nagusi dauzka: pertsona ororen 
gaitasun fisikoen,  gaitasun intelektualen eta  gaitasun emozionalen
garapen maximoa lortzea. Horiek dira giza garapen integralaren
hiru
integral
dimentsioak. Baina, esandakoaz gain, gizateriaren helburu goren horrek
inplikatzen du, batetik, nazioarteko elkartasun mekanismoak ezarri behar direla
(garapen solidarioa izan behar duela) eta, bestetik, denboran zehar luzaroan eta
mugarik gabe iraun behar duela (garapen iraunkorra izan behar duela)

Pertsona orok bere gaitasunak eta potentzialtasunak maila goreneraino garatu beharko lituzke,
inolako salbuespenik gabe ez orainean eta ez geroan ere. Horregatik, elkartasun-mekanismoak
indarrean jarri beharko lirateke giza garapen integrala munduko biztanle guztiengana heda
dadin. Eta, gainera, etorkizuneko belaunaldien aukerak eta eskubideak ere ez lirateke arriskuan
jarri behar, hau da, prozesu horrek denboran iraunkorra izan beharko luke.
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Giza garapen integral, solidario eta iraunkorra
Gaitasun fisikoen dimentsioa da gizateriaren historian barrena interes eta
esfortzu gehien bildu izan duena. Bizirauteko borrokak ―elikadura, etxebizitza,
osasuna, eta abar bermatzeak― kontzentratu izan du jendearen esfortzurik
handiena. Eta testuinguru horretan erabakigarriak izan dira gaitasun fisikoak, bai
aisialdian (kirol zein joko fisikoetan), bai lanean (lan egiteak, jende
gehienarentzat, gorputzaren energia fisikoa gastatzea ekarri izan du). Eta
enpresa-mundua ez da, noski, salbuespena izan: langile bat kontratatzeak
lanerako bi beso gehiago edukitzea esan nahi izan du,
du zuzendaritzak aurrez
diseinatutako eta agindutako zereginak gauzatzeko.
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Gaitasun intelektualen dimentsioa hartu ohi da giza garapen integralaren
baitan elementurik bereizgarriena balitz bezala. Eta izatez hala da, gizakion
ezagutza- eta arrazoitze-funtzioak hartu ohi direlako gizakia beste izaki
guztietatik bereizteko. Hartara, heziketa eta prestakuntza, maila guztietan,
funtsezkoak dira bai herrialdeen garapen sozial eta ekonomikorako, eta bai giza
garapen pertsonal eta profesionalerako ere. Joera horrek goraka segituko du,
gainera, gaurko «informazioaren gizarte»tik biharko «ezagutzaren gizarte»rako
eta etziko «berrikuntzaren gizarte»rako bilakaera geldiezinean. Enpresak eta
orobat erakundeak dagoeneko hasi dira beren «iraultza» egiten: «beso»en
ordez «burmuina» darabilte.
darabilte Beharginak, egun, «ezagutzaren langileak» dira,
ideiak ematen dituztenak, eta informazioa, ezagutza, esperientziak… baina, oroz
gain, irudimena eta sormena dauzkatenak.
Gaur egun, enpresa batek nozi dezakeen xahutzerik handiena
(alferrik gal dezakeen baliabiderik baliotsuena), hain zuzen
ere, bere langile guztien irudimena eta sormena ustiatzen ez
jakitea da.
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Azkenik, gaitasun emozionalen dimentsioa dago. Emozioek indar handia
dute eta bizitzako esperientzien kalitateari modu nabarmenean eragiten
diete, eta hura biziki baldintzatu. Azken urteotan asko aurreratu da emozioen
azterketan. Pertsonaren garapen integralak eskatzen du auzi horri gero eta
gehiago erreparatzea, eta erakundeen munduan ere hasiak dira emozioen
inguruko aplikazioak seriotasunez aztertzen. Hori esanda, baina, argi gera bedi
enpresa eta erakundeetan emozioen dimentsioa ez dela gaitasun intelektualen
dimentsioaren ordezkoa,
ordezkoa bata ez datorrela bestearen lekua hartzera; aitzitik,
bata bestearen osagarri dira; areago, bien arteko sinergiak sormenaren eta
berrikuntzaren eztanda bortitza eragin dezake, edo, gauza bera dena, garapena
eta arrakasta ekar ditzake.
Emozioak energia-biltegi erraldoia dira eta posible da
energia hori askatzea eta bideratzea. «Autolidergo»
deritzan fenomenoa ―norberaren jokabidean eta motibazioan
eragiteko gaitasuna― estuki lotuta dago emozioen dimentsio
horrekin.
439

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
16. gaia. LIDERGOA ETA KAPITAL EMOZIONALA
Giza garapen integral, solidario eta iraunkorra
15 urtean Irizar enpresako arduraduna izandako Koldo
Saratxagak (2007: 63) hala diotse enpresetako ugazabei eta
exekutiboei: «Ez zaitezte gelditu dagoeneko arrunta bihurtu
den esaldi honen hitzetan: ‘inportanteenak pertsonak dira’.
Hezurmamitu ezazue. Garun, bihotz eta errai ugari dituzue,
gozatzeko eta sortzeko prest. Emaizkiezue espazioak, utz
iezaiezue amets egiten!!!!».
Pertsonek, emozioen bitartez, esanahi eta sentimendu atsegin nahiz
desatseginak jasotzen dituzte. Gainera, pertsona baten egoera
emozionalak nabarmen baldintzatzen du haren maila energetikoa:
energetikoa
gure emozioak lausotzen zaizkigunean eta «itsutzen» garenean, alferrik
erabil eta gal dezakegu energia piloa. Amorruak, erresuminak, beldurrak
eta antzeko zenbait emoziok energia galera izugarria ekar diezagukete.
Beste emozio «bigunago» batzuek ere (hala nola asperdurak,
axolagabekeriak, apatiak, eta abarrek) xahu ditzakete gure
energia-erreserbak. Aitzitik, emozio positiboek (pozak, baikortasunak,
gogo-berotasunak, konfiantzak, eta abarrek) gure energia-etorria
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Lanerako gure gaitasuna eta eraginkortasuna gure egoera
emozionalaren araberakoak dira hein handi batean;
emozioek ez diote soilik gure pozari edo asetasun-mailari
eragiten; gure lanarekin berarekin eta gainerako
pertsonekin zer-nolako harremana dugun ere zeharo
baldintzatzen dute emozioek.
emozioek
Dena dela, oro har, gehienok uste dugu gure egoera
emozionala
faktore
exogenoen
araberakoa
dela
(umore-aldaketak,
hormona-gorabeherak,
kanpoko
gertakariak, etab.). Era horretan, uste dugu gure bizitza
emozionala gure kontrolpetik at dauden kanpo-zurrunbiloen
mendekoa dela erabat. Baina paradigma emozional berriak
aldatu egin nahi du ikuspegi eta jokabide zahar hori. Adimen
emozionalaren
edota
diziplina
emozionalaren
bidez,
badaukagu gure emozioak ―eta are besteenak―
besteenak
kontrolatzerik, neurri handi batean bederen. Iritsi da garaia
gure gogo-aldartea, gure egoera emozionala kudeatzekoa.
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Kontrakoa irudi balezake ere, diziplinaren bidez gure adimen
emozionala hobetzea ez da, berez, lan zail eta nekeza; txit sinpleak
eta begien bistakoak (agian «hutsalak») diruditen ―eta neurri handi
batean hala diren― aukeren aldeko apustua egitea inplikatzen du,
besterik gabe: hala nola, ibilaldi edo paseo atsegin bat egitea,
egunean barazki edota fruitu gehiago jatea, astiro eta patxadaz
arnasa hartzea, musika lasaigarria entzuteko beta hartzea,
aldiro-aldiro hamar minutuko hausnarketa egitea, edo egoera
beroetan «behatzaile» lana egitea (bat-batean erreakzionatu
beharrean).
Adimen emozionala handitzeko diziplina emozionalaren abiapuntua
norberaren emozioak antzeman eta identifikatzean datza
(autokontzientzia emozionala). Hori lortzeko, gure buruarengandik
nolabait «urrutiratu» egin behar dugu, gure eguneroko bizipenei
kanpoko ikusle gisa so egiteko, antzokian bageunde bezala; horixe da
lehenengo urratsa bizipen eta emozio horiek ulertzeko eta haietatik
ikasteko.
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Nerea Urkola (2008: 23) psikologo eta enpresa-aholkulariak argi dio:
«Gure barruari erreparatu behar diogu, barrura behatu eta barrua
sentitu. Gaur egun isiltasuna ez da entzun ere egiten ia, zarata
gehiegi dago beti, gure barne-ahotsa entzuteko ere. Gizakion
alderdi arrazionala behin eta berriz goraipatuagatik ere, arrazoia ez
da emozioak baino garrantzitsuagoa. Alabaina, ezer gutxi dakigu
gure emozioei buruz, eta hori askotan beste emozio baten ondorioa
da, jakiteko beldurraren ondorioa, hain zuzen. Gure emozioez
jabetzen ez bagara, ezingo ditugu kudeatu, hots, ezingo ditugu
emozio onak bideratu, ez txarrak mendean hartu».
hartu»
Giza garapen integralaren hiru dimentsioek ―gaitasun fisikoek, intelektualek eta
emozionalek―, ezaugarri desberdinak dituzten arren, eragin handia egin diezaiekete batzuek
besteei. Horra hor «men sana in corpore sano» esaera zaharraren funtsa. Hori dela eta, ez
daukagu harritzerik diziplina emozionalak aldarri egiten dionean osasun fisiko ona
mantentzeari, dela elikaduraren bidez, dela ariketa fisiko eta arnasketa mota jakin
batzuen bidez; horrek guztiak helburutzat baitu estres-maila murriztea,
erresistentzia-maila fisiko nahiz psikologikoa handitzea, autokonfiantza sustatzea eta,
oro har, ongizatea eta bizi-kalitatea areagotzea.
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Zehazki, badira bi erreminta ―besteak beste― gure egoera emozionala kudeatzen
eta baldintzatzen lagun diezaguketenak:
Bata musika da (filmetako soinu-bandek argiro erakusten digute
musikak zein eragin handia duen pantailan jazotzen diren bizipenetan
eta ikus-entzulearen sentimenduetan). Campbell-en iritziz (1998),
posible da musikaren boterea erabiltzea gorputza suspertzeko,
burua indartzeko eta espiritu sortzailea askatzeko.
askatzeko
Beste erreminta umorea da, gure bizitzan umore sena txertatzea,
alegia. Frogatua dago barre egiteak hainbat gihar lantzen dituela, eta
oso ariketa osasungarria dela. Badago ikasterik gauzak ez hain serio
hartzen eta hain minbera ez izaten, umore sena ez galtzen, maiztasun
handiz barre egiten eta harekin loturiko pentsamendu eta sentimenduen
esperientzia sarritan izaten; eta horrek guztiak mesede egingo die bai
gure burmuineko kimikari eta bai gure immunologia-sistemari ere;
areago, horrek guztiak on egingo die enpresa-munduan laneko giroari,
lankidetzari eta produktibitateari ere, barrea delako denik eta
emoziorik kutsakorrena.
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Barrea da, ikuspegi neurologikotik begiratuta, bi
pertsonaren arteko distantziarik laburrena, bataren eta
bestearen
burua
(eta
emozioak)
zuzen-zuzenean
sintonizatzen
dituelako
(intelektoa
«ikusle
huts»
bihurturik).
Ez da harritzekoa, hortaz, besteengan konfiantza gehien
duten pertsonek errazago eta sarriago barre egitea; eta
pertsona mesfidatiek, berriz, ia ez barre egitea.

Barrea da lantalde baten tenperatura emozionalaren
termometrorik
fidagarriena.
Barreak
mezu
lasaigarria igortzen du, kideak sintonizaturik eta
gustura daudela adierazten du.
(Goleman, Boyatzis eta McKee, 2002: 38-39)
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Azken garaiotan gainditu egin da adimen edo buruargitasunari buruzko
ikusmolde tradizionala,
tradizionala zeinaren arabera adimena arlo akademikoari baino ez
baitzegokion; ikusmolde itxi eta mugatzaile hark adimena parekatu egiten zuen
hizkuntza-gaitasunekin
eta
gaitasun
logiko-matematikoekin
(adimen
kognitiboarekin,
kognitiboarekin alegia), eta haren neurria edo tamaina ematen zuen
«adimen-kozienteak».
Azken hamarkadetan, baina, beste arlo batzuetan ere
hasi da erabiltzen adimen hitza, eta bestelako
gaitasun batzuk ere ari zaizkio esleitzen. Kontzeptua
zabaldu eta aberastu egin da, hainbeste ezen Harvard
Unibertsitateko irakasle eta psikologo Howard
Gardner (1998) «adimen anizkoitzaz» mintzo baita,
adimen tradizionalaz gain beste zenbait adimen ere
badirela nabarmenduz:
nabarmenduz adimen musikala, espaziala,
zinetiko-gorputzezkoa, naturalista, intrapertsonala eta
interpertsonala (adimen emozionala),
emozionala besteak beste.
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Howard Gardnerrek (1998) ohikoaz bestelako era batera
definitzen du adimena:
adimena «arazoak konpontzeko gaitasuna
edota baliotsuak diren gauzak sortzeko gaitasuna».
gaitasuna»
Eta definizio horren bidez:

 Adimenaren eremua zabaldu egiten du, begien bistan
utziz distira akademikoa ez dela guzti-guztia.
Howard Gardner
(1943 - ?)

 Adimenak osagai genetiko bat duela aitortzen du, baina
gerora garatu egin daitekeela nabarmenduz (inguruneari
esker, heziketari esker, esperientziei esker...). Hots,
adimena ez datorkigu jaiotzez guztiz zehaztuta eta ez da
aldaezina.
aldaezina
447

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
16. gaia. LIDERGOA ETA KAPITAL EMOZIONALA
Adimen emozionala
Gai honetan, eremu emozionalera zuzendu nahi dugu gure arreta eta,
haren magalean, adimen emozionalaren kontzeptuari erreparatu gura
diogu. Izan ere, adimen emozionalak aparteko interesa eta
garrantzia du, zeren eta gainerako adimen mota guztien euskarria
baita. Adimen emozionala ezinbesteko baldintza da pertsonek
―eta, hedaduraz, taldeek eta erakundeek― beren baitan duten
potentzialtasun osoa gara dezaten.
dezaten Hortaz, jendeak ez badu bere
potentziala erabat aprobetxatzen, badakigu zergatik izan daitekeen:
gaitasun emozional ezagatik, alegia. Adimen emozionalak azal
dezake zergatik ―nahiz eta gaitasun intelektual, hezkuntza-maila
edo esperientzia berdina izan― pertsona batzuk nabarmendu
egiten diren eta zergatik beste batzuk atzean gelditzen diren.
diren
Daniel
Daniel Goleman
Goleman psikologoak
psikologoak (1996,
(1996, 1998)
1998) froga
froga enpiriko
enpiriko asko
asko ematen
ematen ditu
ditu
erakusteko
erakustekoadimen
adimentradizional
tradizionalhandia
handiabesterik
besterikez
ezdaukaten
daukatenpertsonak
pertsonakez
ezdirela
direla
izaten
izaten bizitzaren
bizitzaren hainbat
hainbat ataletan
ataletan «arrakasta»
«arrakasta» handiena
handiena dutenak
dutenak (ezta
(ezta lanean
lanean
ere).
ere).Ikertzaileak
Ikertzaileakbat
batdatoz
datozesatean
esateanezen
ezenadimen
adimenkozienteak
kozienteakarrakastaren
arrakastaren%
%20
20
osatzen
osatzen―eta
―etaazaltzen―
azaltzen―duela
duelagutxi
gutxigorabehera,
gorabehera,eta
etagainerakoa
gainerakoabeste
bestezerbaiti
zerbaiti
dagokiola.
dagokiola. Eta
Eta ««beste
beste zerbait
zerbait»» horrek
horrek asko
asko dauka
dauka adimen
adimen
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Daniel
Goleman
(1946 - ?)

Daniel Golemanen (1996) esanetan, adimen
emozionala da «bai gure emozioak eta bai beste
pertsonen emozioak antzemateko, ulertzeko eta
erregulatzeko gaitasuna».
Hortaz, norberaren
gaitasuna»
emozioak eta besteenak antzemateko gaitasuna da,
baina, horrez gain, bada geure burua motibatzeko eta
geure buruarekin zein besteekin dauzkagun
harremanak egokiro maneiatzeko gaitasuna ere.

Weisingerrek
Weisingerrek (1998)
(1998) dio,
dio, hitz
hitz gutxitan,
gutxitan, adimen
adimen emozionala
emozionala «emozioak
«emozioak
modu
modu inteligentean
inteligentean erabiltzea»
erabiltzea» dela;
dela; guk
guk hala
hala nahita,
nahita, emozioek
emozioek
guretzat
guretzat lan
lan egin
egin dezakete,
dezakete, emozioek
emozioek gure
gure pentsamenduak
pentsamenduak eta
eta jokaera
jokaera
gidatzen
gidatzenlagun
lagundiezagukete,
diezagukete,gure
gureemaitzak
emaitzaketa
etalorpenak
lorpenakhobetzeko.
hobetzeko.

Adimen emozionalak, bistan denez, adimen kognitibo
ohikoaz bestelako abilezia asko eta askotarikoak ―bai
intrapertsonalak eta bai interpertsonalak― biltzen ditu.

+
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 Adimen emozional intrapertsonala, norberaren barruko (eta barruranzko)
abilezia multzo bati dagokiona: autokontzientzia, autokontrola, automotibazioa:
 Autokontzientzia:
Autokontzientzia sentitzen ari garenaz ohartzeko eta sentimendu horien
efektuak nabaritzeko dugun gaitasuna (gure erabakiak gure balioekin lotzeko
«iparrorratza»).
 Autorregulazioa:
Autorregulazioa gure emozioak modu egokian kudeatzeko gaitasuna, gure
eginbeharrak hobeto bete ditzagun.
 Automotibazioa:
Automotibazioa gure barruko nahiak eta lehetasunak erabiltzeko gaitasuna,
gure helburuak lortzeko (helburuetarantz mugiarazten eta bultzatzen gaituen
«motorra»).

 Adimen emozional interpertsonala, beste pertsonekiko harremanetarako
dauzkagun abileziak biltzen dituena: enpatia eta abilezia sozialak (komunikazioa,
lankidetza, negoziazioa, lidergoa):
 Enpatia:
Enpatia beste pertsonen sentimenduez ohartzeko eta haien lekuan jartzeko
dugun gaitasuna («radar» soziala).
 Abilezia sozialak:
sozialak harremanetan emozioak modu egokian kudeatzeko gaitasuna
(beste pertsonei «eragiteko artea»).
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ABILEZIA
SOZIALAK
Eragina
Komunikazioa
Lidergoa
Aldaketak bideratzea
Harremanak lantzea
Gatazkak kudeatzea
Lankidetza

AUTOMOTIBAZIOA
Lorpen motibazioa
Konpromisoa
Ekimena
Baikortasuna

AUTORREGULAZIOA
Autokontrola
Fidagarritasuna
Osotasuna
Moldakortasuna
Berrikuntza

ENPATIA
Besteak ulertzea
Besteak garatzea
Zerbitzatzeko joera
Aniztasuna aprobetxatzea
Kontzientzia politikoa
Mugimendu eta sare sozialak
estimatzea

AUTOKONTZIENTZIA
Autokontzientzia emozionala
Autobalorazio egokia
Autokonfiantza
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Adimen emozionalaren oinarria,
oinarria gainerako abilezia emozional guztien
sostengua, da autokontzientzia.
autokontzientzia Pertsona batek emozio jakin bat antzematen
duenean, hura egokiro kudeatzeko aukerak ugaritu egiten dira (autokontrola
hazten da).
Kontua
Kontua ez
ez da,
da, ordea,
ordea, gure
gure emozioak
emozioak edo
edo sentimenduak
sentimenduak itotzea,
itotzea,
erreprimitzea.
erreprimitzea. Horren
Horren ordez,
ordez, Aristotelesek
Aristotelesek zioen
zioen moduan,
moduan, komeni
komeni da
da
borondatearen
borondatearen lan
lan nekeza
nekeza egitea:
egitea: ««edonor
edonor amorra
amorra daiteke
daiteke
norbaitekin,
norbaitekin, hori
hori egitea
egitea erraza
erraza baita,
baita, baina
baina ez
ez da
da batere
batere
erraza
erraza pertsona
pertsona egokiarekin
egokiarekin amorratzea,
amorratzea, maila
maila egokian,
egokian, une
une
egokian,
egokian,helburu
helburu egokiarekin
egokiarekin eta
etamodu
moduegokian
egokian»»..
Autokontzientzia, gainera, ezinbestekoa da enpatia izateko, zeren eta norbera
ez baldin bada gai norberaren sentimenduak antzemateko, nekez antzemango
baititu besteenak. Horrezaz aparte, norberaren kontzientziak eta
autorregulazioak erraztu egiten dute automotibazioa.
automotibazioa Eta lau abilezia horiek,
era berean, funtsezkoak dira abilezia sozialak lantzeko.
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Adimen emozionalaren ereduak hainbat aplikazio garrantzitsu izan ditzake
enpresa-munduan: langile berriak kontratatzean, langileak ebaluatzean, eta, oro
har, erronka berriei modu egokian aurre egiteko giro emozionala
ezartzean.
ezartzean Horren haritik, adituek diote abilezia emozionalak sustatzen dituzten
enpresek gehiago irabaziko dutela.
Laburbilduz, bi multzotan sailka daitezke edozein lan modu eraginkorrean
gauzatzeko eskakizunak:
1) Abilezia hertsiki kognitiboak,
kognitiboak hala nola ikasketa akademikoak eta
trebetasun profesionalak (ezagutza espezializatuak eta abilezia
praktikoak), biak ere behar-beharrezkoak lana lortzeko eta lanean
aritzeko.
2) Gaitasun emozionalak,
emozionalak adimen emozionalean oinarrituriko abileziak,
lanean maila bikaina ematea ahalbidetzen dutenak. Gaitasun
emozional horiek garrantzitsuagoak dira abilezia hertsiki kognitiboak
baino edozein jarduera profesionaletan aritzeko, eta bereziki hala da
goi-mailako karguetan jarduteko.
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Nolanahi ere, adimen emozionalari dagozkion gaitasunak eta abilezia
kognitiboak sinergikoak dira, eta punta-puntako langileek batzuk eta besteak
dauzkate. Izan ere, zenbat eta konplexuagoa den lan jakin bat, orduan eta
garrantzitsuagoa da adimen emozionala (hura gabe langileen adimen
teknikoa eta esperientzia bera ere trabatuta eta kamustuta gelditzen direlako).
Asaldura emozional batek zapuztu («eklipsatu») egin dezake edozein
pertsonaren gaitasun arrazionala egoera konplexuei aurre egiteko. Hots,
emozio deskontrolatuek ergel bihur dezakete jenderik buruargi eta
«adimendunena».
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Golemanen (1996, 1998) iritziz, honako hau da adimen emozionalari buruzko
berririk onena: adimen-kozientea ez bezala, adimen emozionala hobetu edo
handitu egin daitekeela bizitzan zehar.
zehar
Baina nola handi daiteke adimen emozionala? Esan dezagun,
hasteko, baldintza beharrezkoa dela gaitasun emozional jakin bat
daukagula antzematea eta hura intelektualki ulertzea, baina ez dela
baldintza nahikoa,
nahikoa gure jokaeran aldaketa bat eragiteko. Ikaste
intelektuala eta ikaste emozionala (eta, hedaduraz, jokaera berriak
ikastea) desberdinak dira hein handi batean; izan ere, bi adimen
motak ―intelektuala eta emozionala― burmuinaren alde banatan
daude kokatuta eta, hargatik, bataren eta bestearen eredu
didaktikoak ere desberdinak dira (eta hala behar dute izan). Ikaste
emozionalak aldaketa neurologiko bat eskatzen du, orain arteko
ohiturak ahazteko eta egokiagoak diren ohiturak errotzeko
―ikasi duguna desikas baitezakegu―, baina horrek esfortzu
handia eta denbora luzea behar izaten ditu.
ditu Ahaleginak, ordea,
merezi du. Adimen emozionalaren bidez, emozioak geure buruaren
alde eta enpresaren alde bidera ditzakegu.
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Ikerketek erakutsi dutenez, gure burmuin emozionalean egoitza duten
abileziak ikas eta hobe ditzakegu motibazioaren, praktikaren eta
«feedback»aren bidez. Ikaste-prozesua, ordea, oso geldoa da, eta
errepikapenean du funtsa.
funtsa Ez du zerikusirik burmuin arrazionalean gertatzen
denarekin, hots, abilezia analitiko eta teknikoak gobernatzen dituen
burmuinaren aldearen ikaste prozesuarekin. Burmuin arrazionala, izan ere, oso
eraginkorra eta azkarra da ikasten eta ulertzen, «makina» baten parekoa da
ideia eta egitate berrien arteko loturak ezartzen eta sare kognitibo konplexuak
ehuntzen. Burmuin emozionalak, aldiz, zahar eta bakunagoa izaki, astiroago eta
nekezago ikasten du, batez ere sakon errotutako ohiturak berrikasi behar
dituenean. Burmuin emozionala berriz hezitzeko, praktika eta errepikapen ugari
behar da, emozio positiboak eta negatiboak erregulatzen dituzten zirkuitu
neuronaletan eragin ahal izateko. Ildo horretan, gainera, gezurtatu egin behar
da helduarora iristen garenean gure lotura neuronalak atrofiatu egiten diren
―eta, ondorioz, gure oinarrizko abilezia pertsonalak aldatzeko modurik ez
dugun― ustea,
ustea uste okerra:
okerra izan ere, pertsona helduaren burmuina gai da
ehun neuronal berria sortzeko, bide eta lotura neuronal berriak ezarriz.
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Hala ere, egia da burmuin emozionala hezitzeko ―eta lidergorako
gaitasunak ikasi eta trebatzeko― nerabezarotik hogeita gutxi urte bitartekoa
dela garairik aproposena. Garai horretan garatzen eta ezartzen ditu
burmuinak ohitura emozionalen oinarri diren zirkuitu neuronalak (ez da
ahantzi behar burmuina dela, ikuspegi anatomikotik begiratuta, heldutasunera
beranduen iristen den organoa). Horregatik, adin horretan abilezia jakin batzuk
lantzeko aukera duten gazteek ―adibidez, talderen bateko kide direlako, edo
jendaurrean hitz egiten trebatzeko abagunea dutelako― oinarri neuronal sendoa
ezartzen dute, gerora oinarri horren gainean lidergorako gaitasunak eraikitzeko.
Ikaste eta trebatze goiztiar hori zeharo baliagarria da hainbat gaitasun garatzeko,
tartean autokontrola, lorpen-motibazioa, lankidetza, eta abar. Behin helduarora
iritsitakoan, esfortzu handiagoa eta denbora luzeagoa behar izaten da ikasteko
eta jokaerak aldatzeko (batez ere, lehengo jokaerak desikasi eta, haien ordez eta
haiekin lehian, berriak ikasi behar izaten direlako).
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Baina kontuan izan behar dugu burmuin emozionala berrezteak denbora
luzeagoa eta esfortzu handiagoa eskatuko badizkigu ere, haren efektuak
denboran iraunkorragoak ―eta, ondorioz, emankorragoak― izango direla.
Horren
haritik,
eta
hezkuntza-mundutik
―batez
ere
unibertsitatetik― begiratuta, ezinbestekoa dirudi ikasleei, jakintza
teknikoez gain, abilezia emozionalez jabetzeko abaguneak ematea:
Koldo Saratxagaren aburuz (2007: 55), «dena beste era batekoa
izango litzateke hezkuntza-mundutik ikasleak gizarterako pertsona
gisa hasiko balira ikusten, laurogei urteko etorkizunarekin, eta ez
urte gutxian zaharkituta geldituko diren kontzeptu teknikoak
dituzten makina gisa».
gisa»
Ildo bertsuan, baina enpresa-mundutik so eginda,
eginda Saratxagak berak
argi dio (2007: 165): «Uste dut abaguneak eskaintzean eta pertsona
bakoitzak gordeta dauzkan balioak irteten uztean dagoela gakoa.
Horrela ezagutzen duzu, azkenean, jende superdinamikoa eta
sortzailea proiektuaz kanpoko jarduera sozialen batean eta bere
lanean makal zebilena. Oso pertsona gazteei garrantzi handiko
abaguneak eskaintzearen alde nago».
nago»
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Gazteen aldeko apustu hori da lider izateko duten gaitasuna eta balioa ikusteko
―ikusarazteko―
biderik onena, eta, horregatik, Saratxagak (2007: 88) eredu
arazteko
piramidalaren aurka jotzen du, egitura hierarkikoek talde-lanari ―ilusioz hartzen den
proiektu erkide bat partekatzeari― lekua utzi behar diotela nabarmenduz:
nabarmenduz «Uste dut
askori lehen mailan jokatzeko aukera emateko eta haiek proiektuari egiten dioten
ekarpen ederraz ohartzeko eta harrotzeko modu bakarra dela, eta gainera proiektua
euren gauzatzat hartzen hasten dira, jarduteko askatasun berri hori dutenean».
dutenean» Bistan
denez, adimen emozionalaren eta lidergo-faktorearen esparruei dagozkie bete-betean
«ilusioa», «proiektu erkide partekatua», «norberaren ekarpena», «harrotasuna»,
«askatasuna» eta gisa horretako kontzeptuak («emozioak», hein handi batean).
Saratxaga
Saratxaga (2007:
(2007: 49)
49) garbi
garbi mintzo
mintzo da:
da: «Edozein
«Edozein entrenatzailerentzat,
entrenatzailerentzat,
arrisku
arrisku handia
handia da
da lehen
lehen mailan
mailan 17
17 urteko
urteko gazte
gazte bat
bat jokatzen
jokatzen jartzea,
jartzea,
dituen
dituen ondorio
ondorio ekonomiko
ekonomiko eta
eta emozionalengatik.
emozionalengatik. Eta
Eta zaleek
zaleek emaitza
emaitza
onak
onak bakarrik
bakarrik nahi
nahi dituztelako
dituztelako eta
eta ez
ez saiakuntzak.
saiakuntzak. Galdera
Galdera da:
da: nola
nola
ezagutu
ezagutu litezke
litezke jokalari
jokalari batek
batek dituen
dituen eta
eta gerora
gerora izango
izango dituen
dituen
gaitasunak,
gaitasunak, ez
ez badiogu
badiogu zelairatzeko
zelairatzeko aukerarik
aukerarik ematen,
ematen, erakuts
erakuts ditzan?
ditzan?
Sistema
Sistema piramidalean,
piramidalean, ordea,
ordea, zer
zer aukera
aukera ematen
ematen zaizkie
zaizkie balio
balio duten
duten
pertsonei,
pertsonei, aurrera
aurrera joateko
joateko hazkunde
hazkunde handia
handia edota
edota goikoetako
goikoetako batek
batek
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Nerea Urkolaren esanetan (2008: 23), «gaur egun, lider izateko, emozioen
mikro-zirujaua izan behar da (…) ahaztu egiten zaigu ezinezkoa dela enpresa bat
aurrera eramatea emozioen aldetik osasuntsu dagoen langilerik gabe. Eta liderren
erantzukizuna da hori (…) Gaur egun, aditu teknikoak ez ezik, pertsonetan,
gaitasunetan eta emozioetan adituak diren liderrak behar ditugu inoiz baino gehiago.
Gure enpresak kudeatuegi daude maiz, baina ez lideratuegi».
lideratuegi»
Koldo Saratxagak (2007: 145) ere antzeko gogoeta egiten du, eta honako hau galdetzen:
«Ba al ditugu aldaketa egiteko egokiak eta gai diren liderrak edo kudeatzaileak? Gai al
dira eskuez eta muskuluez aparte, garuna, bihotza eta urdaila duten pertsona horiek
(lankideak) amets egiten jarrarazteko?».
jarrarazteko?»

Bataren zein bestearen hitzok ezin adierazgarriagoak dira, eta
bai kezkagarriak ere, emozionalki adimentsuak diren liderren
urritasuna ―eta premia gorria― diagnostikatzen baitute. Zein
dira, ordea, halako liderren ezaugarriak? Zein gaitasun
bereizgarri dituzte?
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Goleman, Boyatzis eta McKee (2002) adituek argiro erakusten
digute zein diren lider emozionalki adimentsuen gaitasun
bereizgarriak. Gainera, gaitasun horiek unibertsalak direla
diote eta, hartara, edozein herrialde eta kulturatan balio
dutela. Gaitasunok ez dira berezkoak (jaiotzetik
datozkigunak), neurri handi batean ikasitakoak eta
landutakoak baizik, eta horietako bakoitzak oinarrizko
lanabes gisa balio du lidergoa sustatzeko ―eta, ondorioz,
besteen jokaeran eragiteko gaitasuna handitzeko―.
handitzeko―
Emozionalki adimentsuak diren liderren gaitasunak 21 dira, eta bi multzotan bana
daitezke: gaitasun pertsonalak (9) eta gaitasun sozialak (12). Gaitasun
pertsonalek zehazten dute nola erlazionatzen garen geure buruarekin;
gaitasun sozialek, aldiz, zehazten dute nola erlazionatzen garen beste
pertsonekin.
pertsonekin Azter ditzagun banan-banan.
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1) Norberaren buruaren kontzientzia emozionala edo autokontzientzia
emozionala. Norberaren emozioez eta haien eraginez ohartzea esan
nahi du; barneko seinaleei erreparatzean datza. Gainera,
autokontzientziak enpatia ahalbidetzen du eta, hedaduraz, bidea
irekitzen du besteen emozioekin konektatzeko eta haiekiko harremanak
kudeatzeko. Gaitasun hori daukan liderrak jokaera zinezkoa eta
autentikoa izaten du, eta gauza da bere emozioei buruz zabal
mintzatzeko eta gidari duen bisioa argi aditzera emateko.
Autokontzientzia emozionalaren jabe den liderrak ez dio uzten bere
buruari «gehiegi» haserretzen (ez da onetik ateratzen), haserrearen
kausa garaiz aurkitu eta modu egokian bideratzen baitu.
2) Norberaren buruaren balorazio egokia.
egokia Norberaren indarguneak eta
ahuleziak ezagutzean datza; gainera, nork bere buruaz barre egiten
jakin behar du, kritikak begi onez onartu eta feedback eraikitzailea
eskertu. Gaitasun hori daukan liderrak badaki noiz eskatu behar duen
laguntza eta zeri jarri behar dion arreta lidergorako beste abilezia
batzuk lantzeko.
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3) Konfiantza norberarengan.
norberarengan Nork bere buruaz eta gaitasunez egiten
duen balorazioan segurtasuna izatea esan nahi du. Norberaren
gaitasunen berri zehatza izanik, liderra bere indarguneetan oinarrituko da.
Lider horrek badaki zeregin konplexuak bere gain hartzen, segurtasun
itxura ematen du eta taldekideen artean nabarmendu egiten da.
4) Autokontrol emozionala. Emozioak eta bulkada gatazkatsuak egokiro
kudeatzeko eta bideratzeko gaitasuna da, horrela burua argi mantenduz
eta energia kontzentratuz. Gaitasun horri esker, estres egoeretan eta
larrialdietan ere liderrak baretasunari eta buruargitasunari euts diezaieke.
Gaitasun hori gabe, gainezka egingo liokete emozio negatiboek eta
ezingo lituzke egokiro mobilizatu lankideen emozio positiboak.
5) Gardentasuna.
Gardentasuna Gaitasun horrek zerikusia du zinezkotasunarekin,
zintzotasunarekin eta erantzukizunarekin. Gaitasun hori daukanak argi
adierazten ditu beren sentimenduak, sinesmenak eta ekintzak, eta horien
arabera zintzo jokatzen du. Arazorik gabe onartzen ditu bere akatsak, eta
gogor salatzen eta borrokatzen ditu etikaren aurkako jokaerak. Autentikoa
da eta ez du plantarik egiten: pentsatzen duena dio eta dioena egiten du.
Gardentasuna, lidergoaren bertute bat ez ezik, edozein erakunderentzat
indargune bat ere bada.
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6) Moldakortasuna. Aldaketei aurre egiteko eta oztopoak gainditzeko
malgutasuna da, egoera aldakor eta anbiguoetan «eroso» sentituz,
kontzentraziorik eta energiarik galdu gabe. Gaitasun hori daukan liderrak
aurre egiten die erronka berriei, aldaketetara azkar egokitzen da eta,
egoera berriak hala eskatuz gero, arazorik gabe aldatzen du bere iritzia.
7) Lorpena. Nork bere barneko bikaintasun-irizpideak asetzeko esfortzuan
datza. Gaitasun hori daukan liderrak grina pertsonal handiak dauzka, bere
burua eta lankideena hobetzera bultzatzen dutenak. Pragmatikoa izaten
da eta helburu zail eta neurgarriak ezartzen ditu, eta gai da arriskuak
kalkulatzeko, bere helburuok lortzeko modukoak eta merezi dutenak izan
daitezen. Gauzak hobeto nola egin ikasten ―eta irakasten― ari da beti.
8) Ekimena.
Ekimena Unea edo egokiera iristen denean azkar jokatzean datza.
Gaitasun hori daukanak bere patua kontrolatzen du, neurri handi batean.
Ez da zain egoten aukera noiz etorriko, baizik eta aukerok sortu eta
baliatzen ditu. Prest dago burokrazia eta araudia albo batera uzteko,
etorkizuneko aukerak hobetzeko beharrezkoa dela baderitzo.
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9) Baikortasuna.
Baikortasuna Gauzen eta egoeren alde positiboa ikustean datza. Lider
baikorrak badaki egoera larriei aurre egiten, aukeratzat edo gainditu
beharreko eragozpentzat hartuz (eta ez mehatxutzat). Jendearen alde
positiboak aintzat hartzen ditu eta, ondorioz, haiengandik onena espero
du. Etorkizuneko aldaketak modu positiboan ikusten eta hartzen ditu.
10) Enpatia.
Enpatia Besteen emozioak nabaritzean datza, haien ikuspegia ulertuz
eta haien kezkak aintzat hartuz. Lider enpatikoak badaki arretaz entzuten
eta besteen ikusmoldea ulertzen, eta gai da ongi moldatzeko klase sozial
edo kultura desberdineko jendearekin. Egoera jakin batean liderrak ezin
du egokia dena esan edo egin, baldin eta besteek sentitzen dutenarekin
konektatzen ez bada: besteekin sintonizatuz gero, ordea, haiek
partekatzen dituzten balioen eta lehentasunen berri izango du eta,
ondorioz, bere mezua doitu eta taldea egokiro gidatu.
11) Erakundearen kontzientzia.
kontzientzia Erakundearen baitan dauden korronteez,
erabaki-sareez eta politikez ohartzea da. Gaitasun hori daukan liderrak
badaki nolakoa den boterearen banaketa erakundearen magalean eta
zein diren jendearen arteko harremanak eta indarrean dauden
«ezkutuko» arauak eta jokamoldeak.
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12) Zerbitzua. Lankideen, mendekoen eta bezeroen beharrak antzematean eta
asetzean datza. Gaitasun hori daukan liderrak klima emozional egokia
sortzen du besteekin harreman onak izateko, beti haien «esanetara»
egonda.
13) Lidergo inspiratua. Jendea motibatzen duen «bisio» argi eta sinesgarria
irudikatzean datza. Gaitasun hori daukan liderrak badaki jendea inspiratzen
eta haien emozioak eta talentuak proiektu erkide partekatu batera biltzen.
Lider horren jokaera eredugarria eta inspiratzailea izaten da besteentzat.
14) Eragina. Jendea limurtzeko taktika ugari erabiltzeko gai izatea da.
Jendearen jokaeran eragina izateko, liderrak kide bakoitzari egokitzen jakin
behar du, baita ekimen jakin bat aurrera eramateko pertsona edo talde
«giltzarri» batzuen babesa bereganatzen ere. Pertsona konprometituak
izaten dira.
15) Komunikazioa.
Komunikazioa Lidergoak besteen jokaeran eragitea inplikatzen du.
Horretarako, ezinbestekoak dira bi baldintza : a) modu aktiboan entzutea eta
b) mezuak eraginkortasunez bidaltzea. Liderrak jakin behar du kideen
xedeak bateratzen denentzat motibagarria den mezu batekin. Horregatik,
liderrak une oro «agertokian» egon behar du eta aukera oro baliatu behar du
bere mezua errepikatzeko.
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16) Besteak garatzea. Besteen abilezia guztiak garatzean datza, feedback
eta gidaritza egoki baten bitartez. Lider horrek zinezko interesa dauka
bere lankideekiko eta gai da haien xedeak, indarguneak eta ahuleziak
ulertzeko. Badaki, halaber, feedback apropos eta eraikitzailea ematen, eta
aholkulari eta coach (entrenatzaile, hezitzaile) bikaina izaten da.
17) Aldaketak bideratzea. Aldaketak piztean, sustatzean eta bideratzean
datza. Lider hori gai da aldatzeko beharra antzemateko, statu quo
delakoa kolokan jartzeko eta aldaketa prozesuaren aurrealdean
kokatzeko. Aldaketaren aldeko hitzak eta ekintzak defendatzeko
«abokatu» sinesgarria izaten da eta badaki aldaketa oztopatzen duten
trabak saihesteko edo gainditzeko modua aurkitzen.
18) Gatazkak kudeatzea. Desadostasunak daudenean negoziatzeko eta
irtenbideak aurkitzeko gaitasuna da. Lider hori gai da egoera guztiei
probetxua ateratzeko, ikuspegi desberdinak ulertzen ditu eta denentzat
onargarria den irtenbidea aurkitzen du. Badaki gatazkak saihesten, alde
guztien sentimenduak eta idealak aintzat hartzen, eta denen energia
soluzio erkide baterantz bideratzen.
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19) Harremanak lantzea. Harreman-sare bat lantzeko eta mantentzeko
abilezia da. Lider horrentzat funtsezkoa da harremanak egokiro
kudeatzeko artea, hainbat pertsonarekin loturak ezarriz. Horrek ez du
esan nahi lider hori etengabean besteekin harremanetan dagoenik, baizik
eta argi duela ezinbestekoa dela lankide-sare zabal bat eskura izatea,
premia sortzen denerako. Gaur egun, lan asko lantokitik kanpo egiten
direnez (e-postaz, telefonoz, eta abarrez), erabakigarria izan daiteke
harremanak lantzeko gaitasuna.
20) Negoziatzeko gaitasuna. Negoziatzea berezkoa du gizakiak, baina
lidergorako ezinbestekoa da. Horra zergatik den hain baliotsua
negoziazio-teknikak ikastea eta esperientziaren bidez trebezia hori
areagotzea, hala lanean nola kalean. Liderrak jakin behar du
negoziazioaren izaeraren arabera zein taktika erabiltzea komeni den.
Negoziazioaren jokoaren ezaugarriak aztertu behar ditu (sinplea edo
konplexua den, epe laburrekoa, epe luzekoa, arauak, interesak,
konpromisoak, hitzarmenak, itxaropenak, etab.), negoziazioaren nondik
norakoak zehazteko eta malgutasunez kudeatzeko.
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21) Talde-lana eta lankidetza.
lankidetza Lankidetzari eta taldeak sortzeari egiten die
aipamena. Liderrak talde-lana sustatu behar du, lankidetza-giro lagunkoia
ezarriz, eta kide guztiak errespetatuz eta haiei lagunduz. Identitate
kolektibo bat eraiki behar du, eta talde-espiritua hauspotu. Laneko
zereginez harago, gai da lankideekin harreman sendoak lantzeko eta
mantentzeko.
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Adimen emozionalaren gaitasunak oinarritzat harturik, badago liderren tipologia
bat egiterik. Goleman, Boyatzis eta McKeek (2002) sei lider mota bereizten
dituzte, eta horietako bakoitza adimen emozionalaren gaitasun jakin batzuetan
funtsatzen da. Jarraian, sei lider mota horiek deskribatzen saiatuko gara. Era
berean, sei lider mota horien nondik norako nagusiak jaso eta alderatuko
ditugu, laneko giroari nola eragiten dioten eta zein egoeratan diren
aproposak zehaztuz:
zehaztuz
1) bisioduna (ameslaria)
2) coaching (entrenatzailea)
3) lagunkoia
4) demokratikoa
5) lemazaina
6) autoritarioa
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NOLA ERAGITEN
DIEN LANKIDEEI

1
BISIODUNA
(ameslaria)

Helburu erkide edo
komun bat
irudikatzen du,
denentzat
motibagarria dena.

1) Autokontzientzia emozionala,
3) Konfiantza norberarengan, 5)
Gardentasuna, 10) Enpatia,
13) Lidergo inspiratua, 17)
Aldaketak bideratzea.

Loturak ezartzen ditu

1) Autokontzientzia emozionala, 3) Modu
Konfiantza norberarengan, 10)
positiboan
Enpatia, 12) Zerbitzua,
14) Eragina, 16) Besteak garatzea

Harreman-giro
harmoniatsua
ezartzen du.

10) Enpatia, 11) Erakundearen
kontzientzia
12) Zerbitzua, 18) Gatazkak
kudeatzea
19) Harremanak lantzea, 21)
Talde-lana eta lankidetza.

Modu
positiboan

Jendearen balioak
aintzat hartzen ditu
eta konpromisoa
sustatzen du
jendearen
parte-hartzearen
bidez.

11) Erakundearen kontzientzia,
14) Eragina
15) Komunikazioa, 18) Gatazkak
kudeatzea
20) Negoziatzeko gaitasuna, 21)
Talde-lana eta lankidetza

Modu
positiboan

2
lankideen helburuen
COACHING eta erakundearen
(entrenatzai helburuen artean
lea)

3
LAGUNKOIA

4
DEMOKRATI
KOA

ZEIN GAITASUNETAN
OINARRITZEN DEN

NOLA
ERAGITEN
DION
LANEKO
GIROARI
Denetan
positiboena
da.

ZEIN KASUTAN DEN
EGOKIA
Aldatzeko beharrak
«bisio» berri bat
eskatzen duenean, edo
gidaritza eta norabide
garbi bat premiazkoa
denean.
Lankide bati hobeto lan
egiten lagundu nahi
zaionean edo epe
luzean haren
potentziala garatu nahi
denean.
Talde bateko kideen
arteko desadostasunak
gainditu behar
direnean, larrialdietan
taldekideak motibatu
behar direnean edo
harremanak sendotu
behar direnean.
Adostasunera edo
kontsentsura heltzea
beharrezkoa denean
edo lankideen
parte-hartzea sustatu
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1) Lider bisiodunak talde batek jarraitu behar duen norabidea zehazten
du.
du Horrek ez du esan nahi, ordea, kide bakoitzak nola jokatu behar duen
inposatzen duenik, kideei tarte zabala libre uzten baitie berrikuntzak
egiteko, esperimentatzeko edota arriskuak hartzeko.
hartzeko Lankideak argi
dakienean zein den helburua eta hura lortzeko zein leku dagokien bai
berari eta bai gainerakoei (hots, nork zer garrantzi duen), garbi bistaratzen
zaio berari buruz espero dena. Gainera, lankide orok helburu erkiderako
bidea elkarrekin egiteak taldearen konpromisoa sendotzen du eta,
sarritan, jendea erakundearen partaide izateaz harro sentitzea eragiten
du: «Harro nago nire gaitasunak beste lagun askorekin batera
garatzearen truke, ikastea, arrakastazko lorpenak erdiestea eta nire
diru-sarrerak lortzea ahalbidetzen didan leku bateko, proiektu bateko
partaide izateaz» (Saratxaga, 2007: 139).
Lidergo mota hori hainbat egoeratan aplika daiteke, baina bereziki aproposa da enpresa
bat kinka larrian dagoenean, egoera zail bati aurre egin behar dionean edo «bisio»
berri eta motibagarri bat premiazkoa denean.
denean Horregatik, lidergo mota hori erabili ohi
dute «lider berritzaileek», eraldaketa sakonenak gauzatzen dituztenek.
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2) Coaching lidergoa (nolabait «entrenatzaile» lana egiten duena) da arreta
harreman pertsonalean jartzen duen liderra. Harreman hori epe laburreko
kezkez harago doa eta liderra lankidearen beraren bizitzan murgiltzen da,
haren ametsak, itxaropenak eta helburuak aztertuz. Coaching lidergoak,
helburuen lorpenari baino gehiago, lankidearen garapen pertsonalari
jartzen dio arreta.
arreta Lider horrek lankideari laguntzen dio indarguneak eta
ahuleziak identifikatzen, eta horiek lankidearen xede pertsonal eta
profesionaletan integratzen, epe luzeko erronkak zehaztuz eta haiek
gainditzeko plan bat eginez. Coach onak lankidearengan duen konfiantza
(fedea) jakinarazten dio, hots, hark gaitasunak garatuko eta lan hobea
egingo duelako sinesmena nabarmentzen dio, lankideari gai dela
sinetsaraziz. Labur esanda, honako mezu hau igortzen dio: «Zugan
sinesten dut, horregatik arduratzen naiz eta espero dut zuk daukazun
onena ematea».
Saratxagaren aburuz (2007: 56), «pertsonak arduratsuak dira haiengan konfiantza
jartzen denean».
denean» Eta are gehiago dio: «Egiaztatu dut erdipurdikoa dirudien bat ona
bihurtzen dela, bere gaitasun guztiak aktiba baditzake. Hori gerta dadin, beharrezkoa da
pertsonei jarduteko eremua uztea eta bihur daitezela euren ideien gauzatzaile»
(Saratxaga, 2007: 97).
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3) Lider lagunkoiak harreman-giro atsegina bultzatzen du. Horretarako,
bere emozioak argiro partekatzen eta lankideen sentimenduak biziki
balioesten ditu, zereginak betetzeari edo helburuak lortzeari baino
garrantzi handiagoa (edo parekoa, behintzat) emanez lankideen premia
emozionalak asetzeari. Taldearen harmonia eta batasuna sustatzen
ahalegintzen da, kideen arteko harremanak eta fideltasuna
sendotuz.
sendotuz Lidergo mota hori bereziki aproposa da taldearen harmonia
handitzeko, morala edo kemena suspertzeko, komunikazioa hobetzeko
edo erakundearekiko konfiantza galera galgatu eta hura berreskuratzeko.
Saratxagaren (2007: 134) hitzak jasoko ditugu berriz ere, langileak nola motibatu eta
enpresatik alde egin ez dezaten zer egin daitekeen azaltzeko:
azaltzeko «Lanean autonomia
handiagoa, malgutasun handiagoa emanez. Haiengan konfiantza izaten ikasi behar da.
Erabakiak hartzeko aukera eman behar zaie. Horrela, enpresak guztiz aprobetxatzen ditu
haien gaitasunak eta errespetu handiko giroa sortzen da. Eta horrek berebiziko garrantzia
du! (…) Lehenik eta behin ulertu behar da dirua ez dela inportanteena. Diruagatik baldin
badatoz, diruagatik alde egingo dute. Benetan funtzionatzen duena da talentua duen
pertsonak lan egiten duen enpresa errespetatzea. Eta hori enpatiaz eta ondradu eta etiko
izanez lortzen da».
da»
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4) Lidergo demokratikoak parte-hartzea eta joko-arau batzuekiko
konpromisoa sustatzen ditu. Lider horrek kontsentsua bilatzen du,
konfiantza eta errespetua akuilatzen ditu, eta, azken buruan,
lankide guztien konpromisoa lortu nahi du.
du Hauek dira lidergo
demokratikoa erabiltzeko egoera aproposenak: a) liderrak ez dakienean
ongi zein bideri jarraitu eta, hortaz, lankiderik gaituenen proposamenak
jaso nahi dituenean; eta b) liderrak lankideen «inplikazio» handiagoa
nahi duenean (erabakiak hartzean, proiektuak abiaraztean eta haiek
azken bururaino eramatean). Horretarako, liderrak hainbat elkarrizketa
eta bilera egingo ditu lankideen kezkak eta iradokizunak entzuteko, eta
laneko giro emozionala igoaraziko du.
Saratxagaren iritziz (2007: 55-56), lankideen parte-hartzea eta sormena sustatzeko, «gure
organizazioetan askatasun-guneak sortu eta erraztu behar dira», eta hori ez dago lortzerik
«ez baditugu jartzen baliabideak pertsona bakoitzak duen sormen hori ―nork bere
neurrian― azalera dadin espontaneoki, ilusioz hartzen den proiektu erkide bat
partekatzearen ondorio gisa. Ikuspegi fisikotik beharrezkoa da topaguneak sortzea: egoki
banatutako bilkura-gelak, modu formal eta informalean, pertsona guztiek tratatu ahal izan
ditzaten une bakoitzean behar dituzten intereseko gaiak».
gaiak»
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5) Lider lemazainak (edo «imitaziozko lidergoak») helburu eta erronka
gogo-pizgarriak ezartzen ditu lankideak xaxatzeko, eta bere
jokaera ipintzen du adibide eta eredu (lankideek imita dezaten).
dezaten)
Lidergo hori oso eraginkorra izan daiteke, batez ere eremu teknikoetan
edota oso esperientzia handiko profesionalekin aritzean. Gainera,
bereziki garrantzitsua izan daiteke erakunde baten bizitza-zikloaren
hastapenetan (haztea ezinbestekoa denean). Lidergo horrek emaitza
onak ematen ditu, halaber, talde bateko kideak oso motibaturik
daudenean, gaitasun handia daukatenean eta gidaritzarik ia behar ez
dutenean. Izan ere, lantalde on baten ardura duenean, lider lemazainak
ez dauka arazorik lana egoki eta garaiz ―eta, agian, aurreikusitako
data baino lehenago― egin dadin.
Nolanahi ere, lidergo mota hori kontu handiz erabili behar da, gehiegikeriak eginez
gero erakundearen giro emozionala gaiztotu dezakeelako.
dezakeelako Horrela, lider lemazainak
dilema bati aurre egin beharko dio: lankideak zenbat eta gehiago presionatu emaitza jakin
batzuk lor ditzaten, orduan eta estutasun handiagoa eragingo die. Eta presio-maila jakin
bat motibagarria izan badaiteke ere, gehiegizko eta etengabeko presioak lankideak akitu
eta leher ditzake. Presiopean itota, «bisio» inspiragarririk gabe, lankideek «bizirik irauteko
borrokari» ekiten diote, eta sormena erabat ehorzten dute.
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6) Lidergo autoritarioak gidaritza argia ematen du egoera larrietan.
Enpresa-mundua lider autoritarioz beteta dago oraindik ere, lehengo
garaietako hierarkia eta egitura piramidalen ondare eta ondorio. Lider
autoritarioak «egin ezazu, neuk diodalako» leloa dauka ikur eta,
azalpenik emateke, lankideek (mendekoek) bere aginduei men egitea
exijitzen du, horretarako mehatxuak ere erabiliz. Jokaera horrek
mendekoengan daukan eragin negatiboak, sarritan, liderra bera ere
amildegira eramaten du (lider autoritarioak gorespen gutxi eta kritika
gordin ugari egiten ditu, eta horrek lankideen gogoa eta lanarekiko
harrotasuna higa ditzake).
Lidergo autoritarioa erabiltzeko egoerarik aproposenak krisi garaian edota aldaketa
sakon eta azkarrak premiazkoak diren uneetan jazotzen dira. Horrela, lidergo
autoritarioa oso lagungarria izaten da enpresa bat martxan jartzeko unean, baita krisian
dagoen enpresa bateko ohiturak eta kultura aldatu behar direnean ere. Lagungarria izan
daiteke, halaber, larrialdi bati aurre egin behar zaionean, hala nola sute bati, urakan bati
edo kontrako OPA bati, denak ere egoera ilun eta kaotikoak, non lider autoritarioak lankide
guztientzat norabide argi bat eman baitezake. Lidergo mota hori baliagarria izan daiteke
lankide gatazkatsuak kudeatzeko ere, gainerako taktikek eta ahaleginek huts egiten
badute
477

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
16. gaia. LIDERGOA ETA KAPITAL EMOZIONALA
Adimen emozionala eta lider motak
Horrenbestez, sei lider mota deskribatu ditugu.
Lider batek adimen emozionalarekin lotutako zenbat eta gaitasun gehiago eduki,
orduan eta eraginkorragoa izango da, malgutasun potentzial handiagoa izango
duelako edozein egoerari arrakastaz aurre egiteko. Lider onenek badakite egoera
bakoitzean zein lidergo mota erabili behar duten, eta badakite premiaren arabera
lidergo mota batetik beste batera aldatzen.
Adimen emozionalaren eremuko gaitasunen jabe ez direnek, ordea, aukera gutxiago
eta, ondorioz, zurruntasun handiagoa daukate. Hori dela eta, sarritan egokiena ez
den lidergo estilo bat erabiltzea beste aukerarik ez dute.
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1983an Harvard-eko Unibertsiteko Howard Gardner irakasleak «Adimen Anizkoitzen
Teoria» sortu zuen, eta agerian utzi zuen hainbat adimen edo inteligentzia mota
daudela, bakoitza alderdi edo dimentsio jakin bati dagokiola, eta denak
independenteak eta dinamikoak direla. Hots, ohiko adimenaz gain (hizkuntza
gaitasunei eta gaitasun logiko-matematikoei dagokiena, eta koefiziente intelektualaren
bidez «neurtu» ohi dena), beste zenbait adimen ere badirela:

Hizkuntzari Logiko-mate
dagokiona
matikoa

Espaziala

Musikala Zinetiko-gorput Intra-pertso
zezkoa
nala

Inter-perts
onala

Adimen emozionala

Naturalista

479

ERAKUNDEEN SOZIOLOGIA
16. gaia. LIDERGOA ETA KAPITAL EMOZIONALA
Eztabaidagaia
Adimen anizkoitza
1) HIZKUNTZARI DAGOKION ADIMENA
Zertan nabarmentzen den:
 Irakurtzen, idazten, istorioak kontatzen, datak memorizatzen,
hitzen bidez pentsatzen.
Zer gustatzen zaion:
 Irakurtzea, idaztea, ipuinak kontatzea, hitz
memorizatzea, puzleak egitea, hitz-jokoak egitea.

egitea,

Hobeto ikasten du:
 Irakurriz, entzunez eta hitzak ikusiz, hitz eginez, idatziz,
eztabaidatuz.
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2) ADIMEN LOGIKO-MATEMATIKOA
Zertan nabarmentzen den:
 Matematiketan, arrazoitzen, logikaz pentsatzen, ariketak
ebazten, arauak ezartzen.
Zer gustatzen zaion:
 Ariketak ebaztea, galderak egitea, zenbakiekin lan egitea,
esperimentatzea.
Hobeto ikasten du:
2) Arauak erabiliz, sailkapenak eginez, abstraktuki lan eginez.
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3) ADIMEN ESPAZIALA
Zertan nabarmentzen den:
 Mapak irakurtzen, grafikoak egiten, marrazten, labirintoak,
puzleak, gauzak imajinatzen, etab.
Zer gustatzen zaion:
 Diseinatzea, marraztea, eraikitzea, sortzea, esna egonda
amets egitea, marrazkiak begiratzea.
Hobeto ikasten du:
 Marrazki eta koloreekin lan eginez, imajinatuz, marraztuz, buru
barruko begia erabiliz.
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4) ADIMEN MUSIKALA
Zertan nabarmentzen den:
 Kantatzen, soinuak ezagutzen, melodiak gogoratzen, erritmoa
izaten.
Zer gustatzen zaion:
 Kantatzea, musika-tresnak jotzea, musika entzutea.
Hobeto ikasten du:
 Erritmoaz, melodiaz, kantatuz, musika entzunez.
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5) ADIMEN ZINETIKO-GORPUTZEZKOA
Zertan nabarmentzen den:
 Atletismoan, dantzan, arte dramatikoan, eskulanetan, tresnak
erabiltzen.
Zer gustatzen zaion:
 Mugitzea, ukitzea eta hitz egitea, gorputzaz mintzatzea.
Hobeto ikasten du:
 Ukituz, mugituz, gorputz-sentsazioen bidez informazioa jasoz.
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6) ADIMEN INTRAPERTSONALA
Zertan nabarmentzen den:
 Bere burua ulertzen, bere indarguneak eta ahulguneak
aitortzen, helburuak ezartzen.
Zer gustatzen zaion:
 Bakarrik lan egitea, hausnartzea, bere interesei jarraitzea.
Hobeto ikasten du:
6) Bakarrik lan eginez, bere erritmora proiektuak eginez,
espazioa izanez, hausnartuz.
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7) ADIMEN INTERPERTSONALA
Zertan nabarmentzen den:
 Jendea ulertzen, lideratzen,
gatazkak ebazten, saltzen.

antolatzen,

komunikatzen,

Zer gustatzen zaion:
 Lagunak izatea, jendearekin hitz egitea, jendearekin elkartzea.
Hobeto ikasten du:
 Partekatuz,
kooperatuz.

konparatuz,

erlazionatuz,

elkarrizketatuz,
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8) ADIMEN NATURALISTA
Zertan nabarmentzen den:
 Natura ulertzen, animaliak eta landareak
bereizketak eta sailkapenak egiten.

identifikatzen

Zer gustatzen zaion:
 Naturan parte hartzea, bereizketak eta sailkapenak egitea.
Hobeto ikasten du:
 Naturan lan eginez, izaki bizidunak aztertuz, landareen eta
animalien bitartez naturari buruz ikasiz.
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