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Aurkezpena
Esku artean duzun idazlana Euskara Errektoreordetzak ikasmaterialgintza sustatzeko 2008ko
deialdian emandako diru-laguntzari zor zaio. Lan honetan zehar, Gizarte eta Erakundeen
Psikologiaren eremuan sakontzeko beharrezkoak diren edukiak lantzen dira. Erakundearen
prozesu psikosozialak aztergai dira: pertsonen portaerak batetik, eta talde- eta erakundeportaerak bestetik.
Jakina da Gizarte eta Erakundeen Psikologia arloan dauden ikasliburu esanguratsuenak
ingelesez eta gaztelaniaz idatzita daudela, erakunde produktiboa oinarritzat dutenak bereziki.
Euskara hutsean ez dago testurik, eta gaur egun eremu honetan irakasteko erabiltzen den
materiala Erakundeen Psikologiarekin harremana duten ikasgaietako irakasleek sortutakoa da.
Hori dela eta, lan honen helburu orokorra da Gizarte eta Erakundeen Psikologia arloko
ikasleentzat, irakasleentzat eta unibertsitatetik kanpoko profesionalentzat euskarazko
terminologia sortzea, garatzea eta finkatzea, eremu honetan erabiltzen diren hitz nagusiak
itzuliz eta horien normalizazioa bilatuz. Horretarako, gai honen inguruko bibliografiaren
oinarri teoriko nagusiak euskaratu ditugu. Aipatutako xede nagusi hori bitan zatitu daiteke:
alde batetik, gaitasun kontzeptuala sustatu nahi da gizarte-jokabidean eragina duten
fenomenoak ulertzeko; eta, bestetik, trebetasun profesionalak bultzatu nahi dira, erakundeen
giza portaeren dimentsio psikosozialetan, kolektiboetan edo supraindibidualetan parte
hartzeko.
Idazlan hau osatzen duten zortzi atalen bidez, erakundean izaten diren prozesu psikosozialak
aztertzen dira, banakoak eta taldeak eragile izanik. Horretarako, lehenik eta behin
ezinbestekoa izango da erakundeko partaideen portaerak sakonki ezagutzea, banakoen
prozesuak aztertuz (motibazioa, frustrazioa, asebetetzea, estresa, hautematea). Eta bigarrenik,
nahitaezkoa da talde- edo erakunde-portaerak aztertzeko beren aldagaien berri izatea
(komunikazioa, gatazkak, lidergoa, erakunde-giroa eta erakunde-kultura). Jarraian, laburki
deskribatzen da atal bakoitzaren funtsa:

Gizarte eta Erakundeen Psikologiari sarrera egiten dion lehen atal honek Erakundeen
Psikologiaren esparru kontzeptuala eta epistemologikoa aurkezten ditu, diziplinaren garapen
teorikoaren gidatzat erabili izan diren paradigmak azpimarratuz.

Motibazioa eta frustrazioa lanean izeneko bigarren atalaren helburua da pertsonaren eta
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lanaren arteko elkarrekintzaren motibazio-alderdiak sistematikoki aztertzea. Horrela, laneko
motibazioaren inguruko esparru teorikoak eta aurkikuntza garrantzitsuenak biltzen dira.
Motibazioa-frustrazioa prozesuaren esparruan, frustrazioaren kontzeptua eta garrantzia
aztertuko dira, eta baita frustraturik dagoenaren portaera-ezaugarriak eta azaltzen dituen
jokabide motak ere.

Estresa eta ongizatea lanean izeneko hirugarren atalean, ingurumenak osasun mentalean
duen eragina azalduko da, osasun mentalaren kontzeptua argituz eta horren garapenerako
faktoreak identifikatuz. Bestalde, lan-estresa aztertuko da, familiaren eta lanaren arteko
gatazkaren oinarria argituko da eta, horrekin batera, lanbide profesionalak dituzten bikoteen
senideei dagozkien gaiak aztertuko dira. Azkenik, langabeziaren ondorio psikologiko
garrantzitsuenak aurkeztuko dira.

Hautematea eta erabaki-hartzea atalean, hautemate-prozesua azalduko da, eta horren eta
erabaki-hartze prozesuaren artean dagoen erlazioa. Horrela, hautematea eta norberaren
erabaki-hartzea bat egiten saiatzeaz gain, erabaki-hartzearen ereduak, faktoreak eta moduak
(banaka eta taldeka) aurkeztuko dira.

Komunikazioa erakundeetan atalean, gure bizitzako osagarria dela kontuan izanik eta batez
ere erakundeen arloan geroz eta garrantzi handiagoa hartzen ari denez, bere osagarriak zein
diren aztertuko da, eta erakundeko komunikazioak duen paperean oinarrituko da. Zehazki,
komunikazio mota erabilienak eta haien abantailak eta oztopoak aztertuko dira. Internetaren
garaiak komunikazioan eragindako aldaketak azalduz bukatuko da atala.

Gatazka eta negoziazioa atalean, gatazkaren kontzeptualizazioa egiten da, bere definizioa,
mailak eta ikuspegi ezberdinak aurkeztuz, eta gatazkaren prozesuan eta kudeaketan arreta
berezia jarriz. Negoziazioaren ezaugarriak, dimentsioak eta prozesua aztertuko dira,
negoziazio batean zer estrategia eta taktika erabiltzen diren ezagutaraziz.

Lidergoa erakundeetan kapituluan, lidergoaren jatorria aztertuko da eta, horrekin batera,
lidergoaren ohiko hurrerapen teorikoak nahiz enpirikoak deskribatuko dira, hala nola
nortasunaren ezaugarrietan, eta portaera eta egoera ezberdinetan oinarritutako ikuspegiak.
Hori gutxi balitz, lidergoari buruz azkenekoz ikertu dutenek hiru ikuspegi teoriko
azpimarratzen dituzte: egozpenaren teoria, karismadun lidergoaren teoria eta lidergo
eraldatzailearen teoria.

Giroa eta kultura erakundeetan izeneko 8. atalean, oinarrizko bi kontzeptu horietara
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lehenengo gerturatze edo hurbilketa historikoa egin ostean, gaiaren mamian murgilduko gara.
Batetik, erakunde-giroa kontzeptua argitu eta hainbat mota azalduko dira. Eta, bestetik,
erakunde-kultura kontzeptua, bere eraketa, funtzioak eta adierazpenak, erakunde-kultura
ebaluatzeko moduak eta nazioz gaindiko erakundeak sartzeak dituen eraginak jorratuko dira.
Atal bakoitzaren amaieran, irakurgai gomendagarriak aipatuko dira eta, horrela, kapitulu
bakoitzean landutako edukietan sakondu ahalko da.
Bukatzeko, esan, aurkeztutako egitasmoa ez litzatekeela bideragarria izango Psikologia
Fakultateko Gizarte eta Metodologia Saileko irakasle tituluduna eta oraingo Berdintasunaren
Babesle den Maite Erro Jauregi andrearengatik ez balitz, hari zor baitzaio liburu honen eduki
nagusien egituratze-proposamena. Aldi berean, benetan lagungarriak izan dira azkeneko bost
ikasturteotan Gizarte eta Erakundeen Psikologia ikasgaian parte hartu duten ikasleek egindako
lan teorikoen eta oinarrizko bibliografiaren itzulpen-lanak. Bereziki eskerrak eman nahi
dizkiot Gizarte eta Metodologia Saileko ikertzailea den Goretti Soroari, esku artean dugun
idatzia ulergarria, irakurterraza eta praktikoa izatearren egindako itzulpen, orrazketa eta
formatu-lanengatik. Guztiei, benetan, mila esker.
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SARRERA
Norbanakoek, jaiotzen direnetik hil arte, bizipen ugari igarotzen dituzte (hezkuntza, lana,
osasunaren zainketa, aisialdia, parte-hartze politikoa eta hiritarra, erlijio-jarduerak, finantzatransferentziak, eta abar), eta erakunde motaren bat izaten dute testuingurutzat. Hain agerikoa
da erakundeek modu banaezinean parte hartzen dutela norbanakoen bizipenetan, ezen
beharrezkoa baita erakundearen eragina gogoratzea (Scott, 1998). Hitz batean, antolatua
dagoen mundu batean bizi gara; hortaz, ezinbestekoa da erakundeetan edo haien inguruan
gertatzen dena aztertzea eta ulertzea, inguratzen gaituen mundua eta bertako bizipenak
ezagutu nahi dituen edonorentzat.
Idatzi honetan zehaztuko dira, lehenengoz, Erakundeen Psikologiaren aztergai formala eta,
giza zientzien barnean, diziplina horretatik eratorritako ekarpenak. Hainbat ikuspegitatik
erakundearen kontzeptua definitzen saiatuko gara. Ikuspegi horien artean, bi hurrerapen
nabarmendu behar dira (positibista eta konstruktibista), zeinen bitartez erakundeen eta bertan
lan egiten duten pertsonen ezagutza lortu den.
Horrela, ikusi ahalko da erakundeen ikusmoldea arrazionala zela aspaldidanik, baita
ikerketarako metodologia kuantitatiboaren erabilera nabarmena ere. 70eko hamarkadaren
amaiera arte eta 80ko hamarkadaren hasiera arte, ez da sortuko erakundeen analisi
zientifikoaren krisi paradigmatikorik; orduz geroztik, erakundeak ikuspegi konstruktibista
batetik ikertuko dira. Hurbilketa horretatik, erakundearen ikusmolde berri bat sortuko da,
arrazionaltasun irizpideen guztiz kontrakoa eta interpretazio soziokognitiboarekiko gertutasun
handiagoa duena.
Erakundearen esanahia mugatzeaz gain, bere egiturari aipamen labur bat egingo zaio,
errealitatean duen funtzionamenduaz jabetzeko. Hortaz, erakundearen egitura, funtzioak eta
motak landuko dira.
Erakundea zer den eta nola jarduten duen ikusi ostean, bere ezagutzara heltzeko hainbat
modu aztertuko dira, laburki. Horretarako, erakundeen ikerlanetatik eratorritako ikasbideak
proposatzen dira, Scott-en (1998) sailkapena jarraituz.
Segidan datorren puntuan, rakundeen Psikologiaren aztergai formala mugatuko da eta
doktrina horretatik egin diren ekarpenak ezagutaraziko dira; izan ere, erakundeen bilakaera
ezagutzea egungo fenomeno bereizgarrienekotzat hartzen da.
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Erakundeen Psikologiaren estatusa eta aztergaia mugatzea
Lehen-lehenik, erakundeei buruz eta testuinguru horietako izaki bizidunen portaerei buruz
eginiko ikerketetara zientifikoki hurreratzeak dakartzan berezitasuna, aniztasuna eta zailtasuna
aipatu behar dira (Rodríguez eta Zarco, 2008). Konplexutasun hori azaltzeko arrazoirik
garrantzitsuenetako batek lotura du diziplina horren definizioan sartzen diren errealitate
sozialek (lanak eta erakundeak) historian zehar aldaketa asko jasan izatearekin, betiere,
errealitate horiek kokatzen diren testuinguru anitzetako ekonomiarengatik, politikarengatik eta
kulturarengatik.
Era berean, aztergaiaren definizioak funtsezko beste osagai bat du, hots, pertsona. Aztergaia
pertsonaren jatorriaren inguruan agertutako ikusmoldeen bilakaeran oinarritzen da, zalantzarik
gabe, ikusmolde horiek eragina baitute lan-portaera argitzeko moduan eta, hortaz, baita
Erakundeen Psikologiak proposaturiko teoriaren garapenean eta esku-hartze ildoetan ere.
Gainera, erakundeen ikerketak duen diziplina anitzeko izaera aipa daiteke; horrenbestez,
gizarte-zientzien barruan ikerketa-eremutzat hartzen da Erakundeen Psikologia, eta hortik
argitu nahi da errealitate hau. Diziplina horren aztergaia erakunde-portaera deritzona ulertzera
bideratzen ari da apurka-apurka. Kontzeptu horrek, aldi berean, oinarrizko bi ikerketadimentsio barne hartzen ditu: erakundean pertsonek duten portaera eta erakundeak berak
duen portaera.
Halaber, gaur egun, kontzeptualizazio horrekin batera hurrerapen psikosoziala dator,
erakundeetako lan-portaeraren ikerlana Gizarte Psikologiaren ekarpena bailitzan. Era
horretan, egungo gizarteko arlorik esanguratsuenetako batean (erakundean) pertsonek duten
portaeraren ezaugarriak eta berezitasunak argitu nahi dituen diziplinatzat defini daiteke
Erakundeen Psikologia.
Diziplina-ikuspegi horretatik abiatuta, Erakundeen Psikologia oinarrizko ikerketa arlo,
finkatutako ikerketa eta praktika profesionaltzat hartzea baldintzatuko duten oinarrizko
premisa batzuk ageri dira. Lehenak erakundea gizarte-elkarrekintzaren arlotzat hartzen du,
elkarrekintza horrek dakartzan prozesu anitzen ikerketa eremu pribilegiatu bilakatuz.
Bigarrenak, aldiz, pertsonaren eta erakundearen elkarrekintzaren behaketari ematen dio
lehentasuna, testuinguru horretan giza portaera behar bezala ulertu nahi bada behinik behin.
Eta, azkenik, hirugarren premisak dio beharrezkoa dela errealitate horiek deskribatu, azaldu,
diseinatu eta egituratuko dituen zientzia egitea.
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Era horretan, diziplina hori aztergai pribilegiatu eta apropos bilakatzen da, banakoaren eta
taldearen inguruan azaltzen diren fenomeno eta prozesu konplexuak aberastasun osoz aztertu
eta ulertu ahal izateko. Horrela, bere aztergaiak jatorri psikosoziala hartzen du. Horrek,
garbiki, esku-hartzearen testuinguruan kokatzen du, hain zuzen ere, pertsonak sortutako giza
fenomeno horiek proposaturiko helburuak betetzea erraztuko duten aldaketa estrategiak
sortzera eta ezartzera bideratutako testuinguruan.
Azken finean, nahiz eta erakundeen ikerketa beharrezkoa izan lan-portaera bertan gertatzen
delako, erakundean norbanakoak duen portaerarengatik eta aspektu psikologikoengatik (eta ez
erakundearen portaeragatik) interes handiagoa duen Erakundeetako Psikologia bat irudikatzen
da.

Erakundearen kontzeptua eta garapen historikoa
Ziur asko, gaur egungo giza fenomeno adierazgarrienak erakunde modernoen baitan daude.
Horrekin batera, esan daiteke psikologia, gizartea, politika, erlijioa, ekonomia eta antzeko
fenomenoak erakundeak baldintzatzen dituela (Alcover, 2003). Aldi berean, ikuspegi
teknologikotik egindako aurrerakuntzak erakundeen biziraupenari esker egin ahal izan dira.
Are gehiago, ezagutzen den egungo gizartea erakundeen emaitza da.
Alabaina, kontzeptu konplexu eta dimentsio anitzeko hau (erakundea) definitzen saiatzeak
arazo jakin batzuk dakartza; izan ere, erakundeen inguruan hitz egiten denean, gizarteerakunde bati egin dakioke erreferentzia, edo familiakoa, ekonomikoa, lan-mundukoa,
hezkuntzakoa, eta abarrekoa den erakunde bati.
Erakundeen heterogeneotasuna dela medio (ospitaleak, kooperatibak, kartzelak, enpresak,
unibertsitateak, partidu politikoak, elizak, ONGak, eta abar), are erabilgarriagoa da komunean
dituzten ezaugarrien bitartez definitzea (Peiró, 1990).
Scott-ek (1998, 10. or.) adierazten duenez, azterketa gehienek giza egituratzat hartzen dituzte
erakundeak; beste hitz batzuetan, helburu jakin batzuk lortzeko pertsonen elkarlanetik
sortutako giza egituratzat.
Azken finean, jarraian azaltzen den zerrendan laburbiltzen dira definizio esanguratsuenen
funtsezko ezaugarriak (Porter, Lawler eta Hackman, 1975):
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-

Erakundeak pertsonez eta taldeez osaturik daude.

-

Helburu eta muga zehatzak lortzeko sortu dira.

-

Lan-banaketa eta bereizitako funtzioak dituzte ezaugarri.

-

Arrazionaltasunez koordinaturik eta zuzendurik egoteko asmoa dute.

-

Luzaroan jarraipena izan nahi dute, espazioan, teknologian eta tresnerian mugak
izan arren.

Erakundeen ezaugarri horiek funtsean erakunde irekiei dagozkie, hala nola, hezkuntzakoak,
enpresak, ospitaleak edo erakunde publikoak. Hala ere, erakunde itxiak ere badaude
(Goffman, 1961), baina lan honetatik kanpo dauden perfilak aurkezten dituzte.
Laburbilduz, erakundeen definizioa honako hau da (Alcover, 2003): “arau multzo batek
koordinatzen eta zuzentzen dituzten pertsonek osatutako giza sistema egituratuak, zeinak rol,
betebehar eta helburu zehatzetan bereizitzen diren, beren testuinguruarekin etengabeko
erlazioa mantentzen duten, eta denboran zehar jarraipen erlatiboa duten, muga zehatz
batzuekin”.
Rodríguezen (1992) arabera, erakundearen kontzeptua aldatu egin da aurreko definizioa sortu
zenetik, garapen historikoarekin bat eginik. Horrela, inguruko egungo ezaugarri ekonomiko,
sozial, politiko, teknologiko eta kulturalek, erakundeen mugei eta gertuko erakundeekin
izandako erlazioei egiten die erreferentzia. Horrela izanik, erakunde berriaren ezaugarriak
honako hauek lirateke (Clegg eta Hardy, 1996; Heydebrand, 1989):
-

Erdiratu gabeko egiturak.

-

Elektronikoki komunikatzeko hainbat moduk lotu dituzten unitateen barne-sare
baten baitako eredu baten arabera diseinatuta daude.

-

Komunikazioan oinarritutako alboko erakundeak. Irekiera, konfiantza, partehartzea, konpromisoa eta antzeko ezaugarriek berezi egiten dute.
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-

Lan informala eta malgua banatzea.

-

Zerbitzuen prestaketa, informazioa eta automatizatutako ekoizpena du helburu.

-

Iraun beharreko testuinguruen eskaeretara moldatu behar dira.

Orain arte aipatutako ezaugarriekin nahikoa ez eta, erakundearen definizioan diziplina anitz
hartu behar dira kontuan; hala nola, Antropologia, Ekonomia, Politika, Sistemen Teoria
Orokorra, Soziologia, Psikologia eta Giza Psikologia Soziala. Hori bai, Portaeren Zientzia da
erakundeak hobekien ulertzen duen diziplina.
Erakundeen Psikologiaren alderdi kontzeptualak, teorikoak eta metodologikoak hainbat
ikuspegitan oinarritu izan dira; luzaroan zientziaren positibismoa izan zuten oinarri, zeinetan
ikuspegi arrazionala eta metodologia kuantitatiboa nabarmendu ziren. Beraz, erakundearen
kontzeptua gehienbat bi paradigmaren mende egon da; positibismoa eta konstruktibismoa,
alegia. Positibismoaren eragina hiru hipotesitan azaldu zen: errealismoa, objektibismoa eta
arrazionaltasuna. Errealismoaren eta objektibismoaren hipotesiek erakundea errealitate
objektibotzat hartzen dute, eta ikerketa ikuspegi deskribatzaile batetik egin behar dela diote.
Bestalde, arrazionaltasunaren hipotesiak helburu konkretu batzuk lortzeko sistema
arrazionaltzat hartzen ditu erakundeak, hainbat prozesu arrazionalen eta eraginkorren bidez.
Diseinu arrazional horretatik, uler daiteke teknika berriak barneratzearen joera (funtzio- eta
autoritate-banaketa, rolen eta hierarkia-mailen bereizketa, eta abar); teknika horien bitartez
langileen portaerak kontrolatzen dituzte, helmuga batera hel daitezen.
Ikuspegi konstruktibistak (Ibáñez, 1994), nola bertsio positibista berritik hala errealistatik,
zalantzan jarriko du erakundeen ikerketako ezagutzaren errepresentazioa. Postulatu berriek
azaltzen dute erakundea objektiboki ezin dela ikusi, errealitatera bide zuzenik ez dagoela. Egin
ohi dena da ezagutzaren eta errealitatea nolakoa den esateko sortutakoaren bitartez iristen
saiatu. Beraz, erakundea ez da kanpoan dagoen errealitate bat, baizik eta soziokognitiboki
sortutako fenomeno bat; hau da, teorikoek, ikertzaileek eta adituek beren hizkuntza erabiliz
sortutakoa.
Horren

ondorioz,

erakundeen

ikerketa

marko

positibista

batetik

ikertutako

arrazionaltasunaren guztiz kontrakoa den ikuspegia sortzen da, hots, interpretazio
soziokognitibotik gertuen dagoen ikuspegia. Bi ikuspegi nagusi barne hartzen ditu: psikologikoa
(Weick, 1969) eta soziologikoa (Brown, 1978). Weick autoreak pentsamendu-gorputzak
bailiran ikusten ditu erakundeak, eta horrela definitzen ditu: “uneoro sortutako giza –eraketak,
eta erakundeetako aktoreen bitartez birsortuak”. Bere ustez, horiek ematen diete zentzua
erakundeei eta horiei esker sortu dira (Weick, 1969, 246. or.). Ikuspuntu horretatik abiatuta,
ikus daiteke erakundea giza elkarrekintzaren bitartez sortu diren eta pertsonek mantentzen
dituzten hautemateen eta usteen erantzuna besterik ez dela.
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Erakundearen kontzeptua analisi-mailaren arabera ere azal daiteke. Horrela, bi hurrerapen
daude: mikroa eta makroa (Rodríguez eta Zarco, 2008). Ikuspegi mikroaren arabera, erakundeak
dira portaerarengan, jarrerarengan eta parte-hartzaileen (norbanakoa, taldea edo erakundea)
balio-sistemarengan eragina duten giza testuinguruaren bereizgarri. Ikuspegi makroak, aldiz,
erakundeak osotasunean ulertzea dakar. Hortaz, hautatutako analisi-mailaren arabera, modu
batera edo bestera ulertuko ditugu erakundeak.
Analisi-mailekin jarraituz, Erakundeen Psikologiak sarritan hiru maila erabili ohi ditu
erakundearen prozesuak eta funtzionamendua ikertzeko (Alcover, 2003): norbanakoa, taldea eta
erakundea. Erakunde testuingurua ere gehitu dakioke. Beste ikuspegi batetik beste maila batzuk
bereiz daitezke (Scott, 1998): maila psikosoziala (erakundeko kideen arteko portaera eta
erlazioak), maila estrukturala (egituraren ezaugarriak eta erakundearen prozesuak) eta maila
ekologikoa (erlazionatzen diren sistema zabalean dauden ezaugarriak eta ekintzak).
Behin erakundearen kontzeptua definitzen duten ikuspegi guztiak ikusirik, argi geratzen da
kontzeptu hori ezin dela marko teoriko bakarretik landu, baizik eta hainbat hurbilketa egin
behar direla.

Erakunde motak
Egitura azaltzen hasi aurretik, funtsezkoa da edozein erakundetan bi antolaketa mota daudela
aipatzea: formala eta informala.

Formalak aurrediseinu arrazional bati erantzuten dio, eta irizpide horien egituran oinarrituta
dago. Haren bidez lortuko dira erakundearen helburu ikusgarrienak eta esplizituenak. Bi dira
antolaketa hau mantentzen duten printzipioak: banako helburua eta banako eraginkortasuna.
Erakundeen helburuak ahalik eta era eraginkorrenean lortzea ahalbidetzen da.

Informalak erakunde formalen bitartez eta berez sortzen dira. Ez dute egitura finkorik, une
zehatz batean garatu beharreko ekintzen eta langileen mende baitaude. Era berean, erakunde
informal batean ez dago helburu zehatzik. Bertan parte hartzen dutenak maila desberdinetan
banatuta daude, eta zuzendaritzak zailtasunak dauzka sailak kontrolatzeko; beraz, edozein
momentutan blokea daiteke erakundea. Horregatik, arreta handia izan behar dute erakunde
formalen (organigramaren bitartez) eta erakunde informalen (sozio-dramaren bitartez)
existentziaren inguruan. Erakunde informalaren helburu garrantzitsuena da, erakunde
formalen diseinuak ezartzean, ikuspegi psikologikotik agertzen diren hutsuneak betetzea; izan
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ere, logikoa denez, ezin da jakin diseinu formala ezartzeak zer gertakari eragingo dituen.
Oinarrizko erakunde horiez gain, une bakoitzeko irizpideetan oinarrituz, beste erakunde mota
batzuk ere bereiz daitezke: publikoak edo pribatuak; zerbitzuenak, nekazaritzakoak edo
industrialak; aberastu nahi dutenak eta nahi ez dutenak, eta abar.

Egitura kontzeptua
Garrantzitsua da egitura egoki bat edukitzea erakundeetan azaltzen diren arazoei aurre egiteko
eta helburuak modu eraginkorrean bete ahal izateko. Beraz, egituraren funtzioei eta helburuei
erreparatuko diegu segidan (Rodríguez eta Zarco, 2008).
Egitura da erakundearen eskeletoa, eta funtzionatu ahal izateko ekintza-eremuak eta maila
hierarkikoak eskaintzen ditu. Egituraren bitartez eremuak definitzen dira, sailak mugatzen
dira, lan kopuru egokia ezartzen da, lanak gauzatzen dira eta autoritatea esleitzen da. Hori
horrela

izanik,

egituraren

komunikazioarekiko,

garrantzia

autoritatearekiko,

hautematen

da

hark

erantzukizunarekiko

oro
eta

har

rolekiko,
antolatzeko

eraginkortasunarekiko duen eraginean. Egituraren bitartez, botere formala edo erakundearen
hierarkia zehazten da, zeinak jarreren garapenean eta taldekideen portaeretan eragin handia
izango duen.
Erakundearen egituratzat uler daiteke dimentsio anitzeko kontzeptua, oinarrizko hiru
dimentsio hauek osatzen dutena:
1.

Zentralizazioa: boterearen egitura. Erakunde batean, erabakiak hartzeko boterea eta
gaitasuna. Alde horretatik, bi egitura motaz hitz egin daiteke: a) zentralizatua:
erabaki gehienak erakundearen goialdean dagoen talde txiki batek edo pertsona
bakar batek hartzen ditu; b) deszentralizatua: erabakiak erakunde osoko kideen
artean hartzen dira; arazoa zein tokitan gertatu den, toki batean edo bestean
hartuko da erabakia.

2.

Konplexutasuna: egitura hierarkiko eta funtzionala. Gizabanakoak koka eta sailka
daitezke konplexutasun handiko unitate anitzetan. Unitate edo postu horiek
horizontalki edo bertikalki alda daitezke. Horizontalki: langileak betetzen duen
postua erakundean egiten duen lanaren araberakoa da. Bertikalki: langileak
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betetzen duen funtzioaz gain, funtzio horri ematen zaion estatusa ere kontuan
hartzen da (egitura hierarkikoa).
3.

Formaltasuna. Erakunde batean, formalizatutako arauei eta prozedurei egiten die
erreferentzia. Beste era batean esanda, enpresa batek formaltasun-maila altua
izango du, bertan egiten diren ekintzak idatziz araututa eta zehaztuta baldin
badaude. Jarduteko modu hori erabilgarria da erakundearen aktibitatea
koordinatzeko eta kontrolatzeko.

Egitura bateko bost funtzio nagusiak (Mintzberg, 1988):
1.

Kupula estrategikoa. Erakundearen goialdean kokatzen da, eta erakundearen
erantzukizun orokorra daramaten guztiei egiten die erreferentzia. Egin beharreko
ekintzak egiteaz arduratzen da.

2.

Erdi-mailako zuzendariaren rola. Autoritate formaleko zuzendariari dagokio,
eta kupula estrategikoaren eta eragiketa gunearen arteko bitartekari-lana egiten du.
Erdi-mailako zuzendariaren rola goi-mailakoarenaren antzekoa da, baina bere
ekintza egiten den unitatera mugatzen da.

3.

Eragiketa-nukleoa. Erakundearen behealdean kokatzen da; produktuen
produkzio eta zerbitzura bideratzen diren kideez osatua dago.

4.

Egitura teknologikoa. Erakundearen lanarekin zuzenean erlazionaturik ez
dauden pertsonek osatzen dute. Helburua erakundeari zerbitzua eskaintzea da,
besteen lana hobetzen saiatuz. Besteen lana planifikatzeaz, hobetzeaz arduratzen
dira.

5.

Staff laguntza. Egitura teknologikoan bezala, erakundeko ongizatean eta
zerbitzuetan zuzenki lana egiten ez dutenek osatzen dute; haien betebeharra da
erakundeko lan eta zerbitzuetan laguntza espezializatua ematea (garbiketazerbitzua, segurtasuna, legedia, eta abar).

Egitura-diseinu nagusiak
Egitura mota asko daude enpresak lan egiten duen sektorearen, erabiltzen duen teknologiaren
eta lan-taldearen tamainaren arabera. Erabilienak honako hauek dira:
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•

Produktuaren araberako egitura. Produktuen edo zerbitzuen bereizketan
oinarritzen da. Barneko ikuspuntutik, produktuaren erakunde baten egitura
funtzionala da.

•

Matrize-egitura. Autoritatezko lerro bikoitzak sortzen ditu, eta sailka antolatze
funtzionala eta produktuarena konbinatzen ditu.

•

Harea-erloju formako egitura. Erdiko maila ia guztiak deuseztatzean datza.

•

Sorta formako egitura. Bereizten da taldeak egiturazko lehen unitateak
izateagatik eta talde estrategiko bat egoteagatik. Erakundeak orientazio
horizontala hartuko du, eta ez bertikala.

•

Hirusta formako egitura. Etenik gabe lan egiten duten langileen oinarrizko
talde batek osatzen du. Zenbait aditu kontratatzen dira denboraldi baterako.

•

Egitura birtuala. Bi printzipio dauzka: zenbait ekintzatan oinarritzea (horietan
pertsonak hoberena izan behar du), eta sareetan integratzea, azpikontraten bidez
edo sozioen bidez.

Erakundeen Psikologian, garapen teorikoa gidatu izan duten paradigmak
XX. mendean zehar diziplina itxuratzen joan da, eta erabilgarriak izan dira hainbat paradigma
erakundearen dimentsioak azaltzeko. Paradigma horiek gidatu dute ikasketa alorren garapena,
eta ulermenaren konplexutasuna areagotu dute, egitura arauemaile formalean zein
erakundearen jokabideetan. Erakundea ulertzeko badira hainbat paradigma, ez egiazkoak ez
gezurrezkoak ez direnak; erakundeen hainbat alderdi eta ezaugarri nola ikusi gidatzen
laguntzen dute.
Ildo horretan (Rodríguez eta Zarco, 2008), sailkapen ugari daude erakundeen teorien
inguruan, guztiak onargarriak eta oro har ez oso ezberdinak. Hala ere, Scott-ekin bat etorriz,
bere taxonomia jarraituko da bi irizpide motetan oinarrituta: sistema irekia/itxia eta sistema
arrazionala/naturala.
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Erakundea, sistema arrazional itxiaren ikuspegitik
Ikuspegi

honetatik,

erakundea

arrazionalizazio

funtzionalarekin

edo

teknikoarekin

identifikatzen da eta, aurretik zehaztutako eraginkortasun altuenean, helburuak lortzera
bideratzen da. Banakoei ez zaie eskatzen helburu horien definizioan eta identifikazioan parte
hartzerik, praktikan jartzea besterik ez, zeinak banakoaren garapen kritikoa dakarren , eta
horrek, berriz, arrisku larriak.
Sistema arrazional itxia osatzen duten teoriak honako hauek dira: enpleguaren norabide
zientifikoa (Taylor), norabide administratiboa (Fayol), eredu burokratikoa (Weber) eta
portaera administratiboaren eredua (Simon).
Paradigma hori osatzen duten ohiko ezaugarrien artean honako hauek daude:
-

Erakundearen dimentsio formala azpimarratzen da eta, horrekin batera, xedeak
bete daitezen beharrezkoak diren arau inperatiboen egituren diseinua.

-

Eredu gehienak erakundeetan zuzendari gisa lan egiten duten edo horiez ikuskera
errealista duten pertsonek osatzen dituzte.

-

Eredu horiek ez diote inguruneari garrantzirik ematen, ziurra eta egonkorra
bailitzan hartzen baitute. Egituren diseinua ahalbidetzea eta ekintzak planifikatzea
zuzendaritzaren erantzukizuna dela ulertaraziko die horrek.

-

Eredu arrazional guztiak kontrol-sisteman oinarrituko dira, era iraunkorrean. Alde
horretatik, egiturek zentralizatuak eta hierarkizatuak izatera joko dute, eta kide
gehienak kontrol horretatik kanpo egongo dira eta obeditu besterik ez dute
egingo.

Sistema arrazional klasikoa eratzen duten eredu gehienek ez diete arretarik jartzen kultura-,
gizarte- eta teknologia-testuinguruei, ez eta horiek egituran izan dezaketen eragin-mailari ere.
Hori gutxi balitz, ez dute interesik erakundeko partaideen portaera-estiloa ezagutzeko, horiek
aurrez pentsatutako helburuak lortzeko tresna erabilgarritzat baitituzte soilik.
Banakoen, erakundeen eta bien arteko erlazioaz aipatutako guztitik eratorritako filosofia,
tradizio arrazionalista eta positiboaren barnean sustraitzen da, non erakundeak makinatzat edo
tresna ekonomiko eta teknologiko erabilgarritzat eta eraginkortzat hartzen baitira. Banakoak,
aldiz, kanpo-estimulu horiek manipulatutako egile pasibo huts direla ulertzen da. Erakundeak
eta banakoak ikusteko modu horretatik abiatuta, uste dute giza sistema dela sistema itxi batean
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(eta, beraz, planifikatu, aurreikusi eta kontrola daitekeen sistema batean) aurki daitekeen gauza
mekaniko, egonkor eta segurua.
Alde horretatik, Bennis irakasleak (1969) zioen paradigma horri atxikitako erakundeak jenderik
gabeko erakundeak zirela.

Erakundea, sistema natural itxiaren ikuspegitik
Aurreko mendearen lehen herenean sortu zen sistema naturala eta, neurri handi batean,
sistema arrazionalaren erreakzio gisa garatu da. Ez litzateke bere dimentsio akritikoan soilik
ulertu behar, parte hartu baitu erakundearen beste alderdi garrantzitsu batzuk erakusten ere.
Sistema natural itxia osatzen duten teoria nagusiak honako hauek dira: giza erlazioen eskola
(Mayo) eta giza baliabideena (McGregor), eredu kooperatiboa (Barnard), eskola instituzionala
(Selznick), negozioaren ordenaren eredua (Dahrendorf) eta gizarte-sistemaren eredua
(Parsons).
Jarraian zerrendatzen dira sistema horren barruan dauden hainbat alderdi:
-

Erakundeen eta beste sistema batzuen arteko alderdi komunen enfasia.

-

Denek ematen diote garrantzia egitura formalari, eragin handia baitu nola
helburuak

lortzeko

prozesuan,

hala

parte-hartzaileen

ezaugarrietan

eta

erakundearen arauetan.
-

Autore horietatik gehienek analisi funtzionalaren eredua jarraitzen dute, nahiz eta
garatzeko era ezberdina izan.

-

Eredu horietan, sistemak bizirauteko bete behar dituen hainbat zeregin bere gain
hartzen ditu eta, ondorioz, denek agerrarazi nahi izango dute nola betetzen diren
zeregin horiek mekanismo horiekin.

-

Sistema horietan, ikertzaileek eginbeharrak erakunde mota gehiagotan garatzen
dituzte. Ez soilik estatuko industria- eta teknologia-eremuetan, sistema klasikoan
gertatzen zen gisan.

-

Ingurunea alde batera geratzen da (sistema arrazional tradizionalean bezala),
erakundearen barne-aktibitatean eta partaideetan duen eraginean arreta jarriz.
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-

Ekintzak erakundearen barrualdean biltzen dira, sistema itxitzat hartuz.

Sistema naturalaren teorikoekin bat datozen alderdi zehatz horien eraginez, kontuan hartzen
dira filosofia, etika eta izakiaren ikuskera mota jakin batzuk. Horrek gauzatzen du
erakundearen eta kideen arteko harreman mota, kideen portaera, eta erakundea bere
osotasunean. Ondorioz, banakoaren portaeraren ikuspegi iraunkor bat izatea dakar horrek;
modu horretan, portaerak izaera organikoa, ebolutiboa eta berezkoa duela uste dute. Ikuspegi
horrek izakiaren gardentasun naturala egiaztatzen du.
Paradigma horri eta eredu teoriko horiei atxikitako erakundeak erakunderik gabeko jendeelkarketak zirela diote. Izan ere, kideengan jartzen dute enfasi guztia, erakundearen egitura
kontuan izan gabe.

Erakundea, sistema arrazional irekiaren ikuspegitik
Ikuspegi hau Bigarren Mundu Gerraren ostean sortu zen, ikerkuntza bide berriak ireki zituen
jakitun talde baten eskutik, hala nola, zibernetika edo teoria informatikoa. Gainera, horiek
ezarpen ergonomikoen garapena bultzatu zuten. Ikuspuntu horren garapena eta
sistematizazioa hornitu zuen Ludwing Von Bertalanffy biologoak 50eko hamarkadaren
amaieran sortutako sistemen teoria orokorrak
Sistema arrazional irekia osatzen duten teoriak hauek dira: kontingentzia-ereduak (Burns eta
Stalker), sistemen diseinua (Emery eta Thorsrud), erabakiak hartzea (Simon), kognitiboa
(Weick) eta erakundeen hierarkia (Williamson eta Ouchi).
Sistema arrazional ireki gehienek dituzte deskribatuko diren hainbat ezaugarri (Bolman eta
Deal, 1987):
-

Helburuak lortzeko orientazioa nabarmentzen dute.

-

Teknologia, ingurua eta antzeko aldagaiek mugatzen dituzte erakundeen egitura
eta prozesuak.

-

Nahiz eta portaera antolatua ez izan beti arrazionala, arau arrazionalez
gobernaturik dagoela jotzen dute.

-

Banakoen eta taldekoen behar, emozio eta interesak ez direla adierazgarriak uste
dute erakundeen jokabideak azaltzeko.
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Bestalde, paradigma horri atxikitako autore guztiek lau oinarri sistemiko jarraitzen dituzte.
Hasteko, sistema osoko zatien arteko mendekotasuna eta inguruarekin duten etengabeko
elkarrekintza, aurre egiten zaion inguruaren egituraren eta turbulentziaren konplexutasunaz eta
aldakortasunaz gain. Bigarrenik, erakundeak sistema irekitzat jotzeak ez du esan nahi bere
mugak deuseztatzen direnik, nahiz eta askotan zaila egiten den mugak finkatzea. Horrek
sistema irekien hirugarren ezaugarri bat aintzat hartzea dakar: hierarkia; izan ere, sistema oro
beste baten azpisistema izan ohi da eta baten eta bestearen arteko mugaketa oso zaila da.
Sistema itxiak eta irekiak desberdintzen dituen laugarren ezaugarria da inguruaren eragin
ezkorra jasateko gai izatea.
Azken finean, sistema ireki batek modu egokian funtziona dezan, oso estua izan beharko du
inguruaren baldintzen eta sistemaren ezaugarrien arteko harremanak.

Erakundea, sistema natural irekiaren ikuspegitik
70eko hamarkadaz geroztik, eredu arrazional irekiek teoria eta ikerkuntza gailendu duten
arren, sistema natural irekiaren eredutik egindako hurrerapen jakin batzuk sistema arrazional
irekiaren osagarritzat hartu izan dira. Beraz, modelo arrazional irekiak ez dira ordezkatu, baizik
eta naturalekin bateratu dira.
Sistema natural irekia osatzen duten teoria nagusiak honako hauek dira: hiriaren ekologiaeredua (Aldrich eta Freeman), errekurtso-dependentziaren eredua (Pfeffer eta Salancik), teoria
marxistan oinarritutako eredua (Benson eta Burawoy), eta kontigentzia estrategikoan
oinarritutako eredua (Hickson).
Honatx, sistema horren ezaugarri nagusiak:
-

Ingurunean jartzen du enfasi guztia.

-

Erakundeak sistema organikotzat hartzen dira, sistema gisa mantendu eta
bizirauteko helburuarekin. Hori lortzeko beharrezkoak dira egitura informalak
garatzea eta kultura ezberdintasuna.

-

Paradigma horren barruko erakundeek duela gutxi garatutako forma berriak
dituzte, batez ere zerbitzuen arloan. Erakunde forma berri horiei erakunde
kolektibistak deritze.

Erakunde kolektibista horiek helburu zirriborrotsuak jarraitzen dituzte. Ondorioz, egitura
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formalizatu gutxiago behar dituzte, eta arauak eta idatzitako prozedurak txikiagotu ohi dituzte.
Partaideen arteko estatus-mailaketa deuseztatzen saiatzen dira, nahiz eta interes eta lehentasun
ezberdinak kontuan hartzen diren. Hitz batez, kideen kalitateak du garrantzi handiena.
Modu kolektibistek ez dituzte soilik formalizazio-maila baxuak erakusten, baizik eta
formalizazioaren aurkako gatazka aktiboari ere eusten diote. Praktikan, ideologian eta araudisisteman, kontzienteak eta formaltasunaren guztiz aurkakoak dira. Eredu hierarkiko eta
formalizatu tradizionalei aurre egiten die, erakundearen eredu menderatzailearen kontra
antolatuz.
Beraz, ikuspegi naturaletik ikusita, eta orain arte aurkeztutako ezaugarriak kontuan izanik,
erakundeak kolektibitatetzat hartzen dira, eta parte-hartzaileek sistemaren biziraupenean
interes komunak dituzte. Parte-hartzaile horiek jarduera kolektiboetan eta informalki
egituratutako ekintzetan egiten dute lan, helburu horren lorpena ziurtatzeko. Alabaina,
ikuspegi natural irekia kontuan izaten bada ere, erakundeak interes kontrajarriak dituzten
taldeen koaliziotzat hartzen direla esan behar da.
Erakundeak ikusteko modu ezberdin horiek (sistema informala, kolektibista edo koalizio
multzoa; hau da, sistema definitu gabeak eta anbiguoak, egiturari begira ez egokituak) gaur
eguneko erakundeetara hobeto moldatzen direla dirudi, zeinen izendatzaile komuna inguruari
emandako gehiegizko garrantzia den.
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Rodríguez, A. eta Zarco, V. (2008). Psicología de las organizaciones: marco conceptual,
epistemológico y metodológico. In V. Zarco eta A. Rodríguez (Arg.), Psicología de los grupos y de
las organizaciones. Madril: Pirámide.
Atal hau, lehenik, erakundeen eta Erakundeen Psikologiaren definizioetan oinarritzen da.
Bigarrenik, erakunde orok dituen funtsezko ezaugarriak eta bere ikerketarako erabilitako
analisi-mailak aztertzen dira. Gero, erakundeen sailkapen garrantzitsuenak aurkezten dira. Eta,
amaitzeko, erakunde-portaera definitzen da eta sortu zenetik gaur arte erakunde-portaerak
izan duen bilakaera aztertzen da.

Alcover, C. M..(2003). Organizaciones y comportamiento organizacional. In F. Gil Rodríguez
eta C. M. Alcover (Arg.), Introducción a la Psicología de las Organizaciones. Madril: Alianza
Editorial.
Idatzi honen asmoetariko bat da, erakundeen testuingurutik, pertsonen portaerak ikastea eta,
bide batez, zergatik den horren zaila eta konplexua ulertzea. Bestalde, Erakundeen
Psikologiaren aztergaia eta horrek urteetan zehar izandako bilakaera ezagutu daiteke atal
honetan. Ez hori bakarrik, erakunde kontzeptua mugatzen eta bestelako diseinu-egiturak
identifikatzen ere laguntzen du, baita ikuspegien eta paradigmen bilakaera identifikatzen ere.
Amaitzeko, erabilitako metodoaren eta erakundearen parte-hartzearen garrantzia egiazta
daiteke.
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2. ATALA
Motibazioa eta frustrazioa lanean
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SARRERA
Gizakion motibazioa bultzadarekin eta noranzkoaren eta jokabidearen iraunkortasunarekin
erlazionaturiko prozesu psikologiko gisa ulertu izan da betidanik. Giza ekintzarekin eta
jokabidearekin erlazioa izateak eragin du giza ikertzaileentzat eta giza baliabideetako
profesionalentzat interes handiko gaia izatea; izan ere, pertsonek lanean aurrera eramaten
dituzten jarduerekin erlazionatzen da modu zuzenean.
Lana gauzatzeko prozesuan, trebetasunek, abileziek, gaitasunek eta ezagutzek parte hartzeaz
gain, interesak, borondateak, lana gauzatzeko asmoak eta antzeko motibazio-izaerako prozesu
psikikoek ere esku hartzen dute.
Laneko motibazioaren ikerketak garrantzi handia du erakundearentzat; erakundeak aurrera
egiteko langileek motibaturik egon behar dute eta beren lanak ongi egin. Hori horrela izan
dadin, bertan lan egiten dutenek ere beren interesak eta itxaropenak bete behar dituzte.
Azken finean, pertsonaren eta haren lanaren arteko elkarrekintza gertatzen da, eta hori
zehazten dute bai lanak sortzen dituen eskaerek eta baliabideek, bai pertsonak dituen eta
lanean asebete eta ezarri nahi dituen eskaerek eta baliabideek. Zenbat eta estuago izan
elkarrekintzaren dinamika hori, orduan eta onura gehiago jasoko dira bai norberaren eremuan
(balioztatutako sariak, lan-asebetetzea, autoestimua, estatusa, eta abar) bai lan-eremuan
(lanaren kalitatea eta kopurua hobetzea).
Baina langilearen eta lanaren arteko elkarrekintzaren dinamika hori negatiboki eraginda ager
daiteke, antolaketa edo heziketa falta badira, motibazioa baxua bada edota lanean gaizki baldin
badago eta, beste eragile batzuen artean, frustrazio-prozesuari loturik badago. Frustrazioa da
helburu bat lortzeko pertsonaren jokabideak izaten duen mugaketa. Gizakien inguruan
sortzen diren arazoen ikerketetan frustrazioa garrantzizkoa izan da, bai erakundeen arloan
baita arazo hori txikituko duten ekintzen diseinuan ere.
Beraz, atal honen helburua pertsonaren eta lanaren arteko elkarrekintzaren motibazioalderdiak sistematikoki aztertzean datza. Horrela, laneko motibazioaren inguruko esparru
teorikoak eta aurkikuntza garrantzitsuenak biltzen dira, laneko motibazioari buruzko teorien
sostengu enpirikoa eta oinarri kontzeptuala ulertzen saiatzearren. Teoria horiek, sarritan,
langileei ezartzen zaizkien motibazioaren alderdi esanguratsuenak laburbiltzen dituzte, baita
gaur egun erakunde-eremuan horiei gehitu zaizkien teknikak ere.
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Motibazioa-frustrazioa prozesuaren esparruan, hots, egoerak zailtzen diren heinean aldatzen
den prozesuaren esparruan, frustrazioaren kontzeptua eta garrantzia aztertuko dira, baita
frustraturik dagoen jokabidearen ezaugarriak eta azaltzen diren jokabide motak ere. Gainera,
frustrazio-egoeratik motibazio-egoerara igarotzen lagunduko duten teknikak ikusiko dira;
horiek, motibazio-egoera mantenduz eta areagotuz, frustrazio-egoera saihestea eta ekiditea
dute helburu.

MOTIBAZIOAREN AZALPENA

Psikologiaren arlo zaharrenetariko eta zailenetariko bat da honako gai hau aztertzen duena:
zer dela eta sentitzen diren pertsonak zerbait egiteko motibaturik eta, ekintza hori egitekotan,
zergatik egiten duten hori eta ez beste zerbait. Furnham-en arabera (2001), arazoa bitan
banatzen da: jatorriaren indar bultzatzailea (nondik datorren eta zein diren haren ezaugarriak)
eta haren noranzkoa eta mantenua (zer nolako eragina duen pertsonen jokaeran). Urteetan
zehar, galdera horiek psikologo eta kudeatzaile askoren arreta erakarri dute. Egia esan,
hainbeste teoria daude arlo horretan, non autore gehienak talde desberdinetan sailkatzen
saiatu baitira: beharren hierarkia, zuzentasuna, itxaropenak, errefortzua eta helburuak ezartzea.
Westwood-en ustez (1992, 228. or.), motibazioak, kontzeptu moduan, ezaugarri berezi batzuk
ditu:
-

Motibazioa norbanakoak bizi duen barne-egoera bat da, nahiz eta kanpoko
eragileek (beste pertsonek barne) egoera motibagarrian eragina izan dezaketen.
Hori guztia norbanakoaren barnean garatuko da.

-

Egoera motibagarri hori bizitzeak gogoa, asmoa eta presioa sortzen dizkio
norbanakoari, ekiteko unean.

-

Motibazioak aukera, asmo edo desira elementu bat du. Hau da, egoera
estimulagarri bat bizi duen pertsonak aukeratutako eran jokatuz erantzungo du.
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garrantzitsua da ekintza eta jarduera ulertzeko eta aurreikusteko.
-

Motibazioak hainbat alderdi ditu. Hau da, hainbat elementuz osaturiko prozesu
konplexu bat da, eragile, aukera eta emaitza ugari dituena.

-

Pertsonen motibazio-egoera desberdina izaten da, motibazioa eragiten duten
eragileak desberdinak izaten direlako.

-

Gainera, pertsona baten egoera motibagarria aldakorra da; denboran zehar eta
zenbait egoeraren aurrean aldatu egiten da.

Warr-ek (1995), beste ikuspegi bat azaltzen du. Autore horrek honela sailkatu eta izenpetu
zuen bere ikerketa: ekintzarako arrazoiak, motibazio edo bultzadaren sinonimo gisa.
-

Berehalako emaitza eta etorkizuneko eragina ekintzen bitartez ager daitezke.

-

Pertsonek dutena eta nahi dutena sozialki alderatzea. Asebetetzearen ebaluazioa
beste pertsonek harekin duten asebetetze-mailaren araberakoa izango da.

-

Beste pertsonek egindako presio soziala (publizistak, modeloak, presio-taldeak),
modu jakin batean jokatzeko edo sari konkretu batzuk lortzeko.

-

Asmoaren joera aldakorra izan daiteke. Adibidez, egokitze-prozesuan zehar,
ikerketak zabaltzen diren eta haietara iristea errazagoa den heinean, pertsonak
horietara egokitzen dira eta sari gehiago bilatzen dituzte.

-

Arrakastarako sumatzen den aukera garrantzitsua izaten da. Handia bada jendea
motibatuago sentituko da; txikia bada, berriz, gutxiago motibatuko da.

-

Eguneroko bizitza ez da alde batera utzi behar, eguneroko horrek desiraren
edukietan eragina izango baitu.

-

Beste desirak eta ekintzak motibagarri garrantzitsu izan daitezke (adibidez,
autoestimuaren beharra asebetetzea).

-

Ekintzen egitura (portaerak antolatuta dauden moduaren arabera), gerora, oso
bizigarria edo korapilatsua izan daiteke.

Jarduera bati ekiteko arrazoi anitz egon arren, zerrenda hori hasiera ona izan daiteke.
Merezi du horri erreparatzea: zerrenda sinplea da eta ez du iradokitzen pertsona
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inkontzienteki motibatuko duen indar konplexurik edo barne-psikikorik. Askori
deigarriak gertatzen zaizkie teoria psikoanalitikoa eta neofreudiarra, teoria dinamikoak,
konplexuak eta boteretsuak baitira ezaugarrien teoriekin alderatuz; azken horiek ahulak
eta estatikoak dirudite. Alabaina, ideia freudiarren alde agertzen diren ebidentzia
kopuruarengatik, ikuspegi horrek frogatu gabe jarraitu beharko du.

LANEKO MOTIBAZIOA

Aurreko guztia kontuan izanik, laneko motibazioa osatzen dute lanarekin erlazionaturiko
portaerak

eta

bere

formak,

noranzkoak,

intentsitateak

eta

iraupena

zehazteko

gizabanakoarengan sortzen diren indar multzo eraginkorrek (Pinder, 1988). Motibazioaren
inguruan bost kontzeptu garrantzitsu eduki behar dira argi (Muchinsky, 2000): jokabidea,
errendimendua, gaitasuna, momentuko mugak eta motibazioa.
-

Jokabidea. Motibazioak dakarren ekintza.

-

Errendimendua. Jokabidea ebaluatzen du. Behaketaren oinarrizko unitatea portaera
da; estandar jakin batzuen arabera epaitutako portaeraren garapenak eragiten du.
Teoria antolatzaile gehienak errendimenduaz arduratzen dira, eta ez soilik
portaeraz. Hala ere, errendimendua zehazten da portaeraz gain dauden
eragileetatik ere.

-

Gaitasuna. Jokabidearen lehen mugatzailea da, hots, egin daitekeena. Pertsonengan
nahiko egonkorra izan ohi da, eta adimena edo antzeko kontzeptu zabal batek
ordezka dezake; baita koordinazio fisikoa edo antzeko kontzeptu zehatzago batek
ere.

-

Motibazioa. Jokabidearen bigarren mugatzailea.

-

Mugak eta egoerak. Jokabidearen hirugarren mugatzailea; egitea baimenduta
dagoena. Portaera errazten edo atzeratzen duten inguruneko eragileak eta egoerak.

Gaitasuna egin daitekeen zerbaiten isla dela pentsa daiteke; motibazioa, egingo denarena; eta
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egoeraren mugak, egin daitekeenarena. Portaera bat azaltzeko, ezinbestekoa da hiru ezaugarri
horietako bakoitza.
Pertsonek arrazoi bat baino gehiagorengatik egiten dute lan: lana, baliabideak, ekintza,
estimulua, giza kontaktua, denbora antolatzeko modua eta hazkuntza pertsonala lortzeko
iturria. Ia jende guztiak arrazoi horietako batzuengatik egiten du lan. Hala ere, pertsonaren
arabera, lanerako motibazio-maila eta modua aldatu egiten da. Ia pertsona guztiek erabakitzen
dute lana egitea sari inplizituak eta esplizituak dituztelako. Hurrengo puntuan ikusiko dira
horiek.

LANERAKO ALDERDI MOTIBAGARRIAK

Lan-ekintzaren zati handi bat motibatua dago. Alegia, helburu batzuk lortzeko kontrolatua
dagoen prozesu bat da motibazioa eta behar, emozio, balio, helburu eta itxaropen batzuek
bultzatuta gertatzen da. Ikuspegi horretatik, beharrezkoa da jakitea motibazioa ez dela
agertzen lan-ekintza huts batean, baizik eta testuinguru zabalago batean; lan, egoera, helburu,
ekintza, pertsona eta erakundearen politika baterako espresuki diseinatutakoa da. Nolabait ere,
ezaugarri horiek eragina dute langileen (beren lanarekiko) aktibazioan, esfortzuan eta
mantentzean.
Portaera motibatuaren testuingurua hobeto ulertu ahal izateko, erabilgarria da lanportaerarentzat motibagarriak diren lanaren alderdien bi multzo handiak identifikatzea; izan
ere, erakundeak langileria motibatzeko erabil ditzakeen baliabideak dira: lanaren testuinguruko
motibagarriak eta lanaren edukiaren motibagarriak (Salanova, Hontangas eta Peiró, 1996).
Lehenengoek lan-ekintza gauzatzen den testuinguruaren ezaugarriei egiten diete erreferentzia;
oinarri materialekoak eta sozialekoak dira, hau da, lan-ekintzaren kanpokoak. Lanaren edukiak,
berriz, lana gauzatzearekin zuzenean erlazioa duten alderdiak eta ezaugarriak barneratzen ditu;
beraz, lan-ekintzaren barneko alderdiak dira.
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Lanaren testuinguruko motibagarriak
Dirua
Lanean aritzearen funtsezko arrazoitzat hartzen da, behar eta nahi den zerbait lor baitaiteke
diru horrekin. Gainera, giza baliotzat ere hartzen da, estatusa eta giza prestigioa ematen baititu.
Horregatik guztiagatik, merezi du puntu honen barruan pisuzko tarte bat eskaintzea diruari.
Izatez, dirua zenbaterainoko akuilu den eztabaida oso zaharra da, eta oraindik argitu gabea:
-

Dirua akuilu garrantzitsua da beharra dutenentzat, edo behar bezala balioesten
dutenentzat. Pertsonaren arabera, garrantzi handiagoa edo txikiagoa izango du.
Beharra zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da motibazioindarra ere.

-

Eragin nabarmenak baditu, dirua eraginkorragoa izango da. Hazkuntza global
esanguratsuaren eraginez, pertsonak materialki hobeto sentitzen dira eta luxuak
izan ditzakete.

-

Diruak benetan motibatzen du egindako lanaren emaitza denean. Egindako lanak
eta diruak duten harreman zuzenaz ohartzen bagara, gure etekinak kontrola
ditzakegula nabarituko dugu.

Erdi-mailako kudeatzaileek dirua hartzen dute lanerako estimulurik indartsuentzat. Paradoxa
da ideia horietan sinisten dutenek ia inoiz ezin dutela baliabide horren bitartez motibatu.
Bestalde, baliteke diruaren kontrola dutenek dirua hain garrantzitsutzat ez jotzea ere.
Dirua lanerako motibagarri garrantzitsua bada, egindako ikerketek zergatik ziurtatzen dute
aberastasunaren eta zoriontasunaren artean ez dagoela erlaziorik? Egoera hori argitu dezaketen
lau arrazoi daude:
•

Egokitzea. Nabarmena da pertsonak zoriontsuago direla soldata igotzen zaienean
edo loteria irabazten dutenean; baina laster ohitzen dira egoera berri horretara, eta
diruaren eragin hori desagertuz joaten da.

•

Alderaketa. Pertsonak, besteekin alderatuz, aberastzat hartzen du bere burua.
Baina laster ohartuko da beti dela bera baino dirudunagoren bat.

•
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gehiago balioetsiko dira bizitzaren beste zenbait gauza; askatasuna eta benetako
laguntasuna, adibidez.
•

Ardura. Goi-mailako diru-sarrera izaten dutenak gutxiago arduratzen dira
horretaz; gehiago kezkatzen dira bizitzaren beste alderdi batzuez (norberaren
errealizazioaz, esaterako). Alderdi horietaz kontrol gutxiago izan ohi da, agian,
dirua patu pertsonalaren kontrol-sentipenarekin lotzen delako.

Diruaren boterea, estimulu moduan, oso suntsikorra da. Gainera, bere eragina gutxituz doa
jendea erosoago sentitzen den heinean. Albert Camus idazle ospetsua zuzen zebilen baieztatu
zuenean pedantekeria espirituala zela jendea dirurik gabe bizi zitekeela esatea. Diru-sarrerei
balio xumea ematen bazaie, ordea, lanarekin zerikusia duten beste balio batzuen garrantzia
hazi egingo da.

Egonkortasuna lanean
Lanean egonkortasuna izatea ere asko balioesten da. Lanean seguru dagoen pertsonak balio
duela sentitzen du, eta bere esfortzuak zerbaiterako balio izan duela konturatzen da; ondorioz,
bere bizitza antola dezake lanetik kanpora, hau da, lanean seguru dagoenez, beste proiektu
batzuk egin ditzake.
Ziurtasunaren konnotazio motibagarriek kanpotiko izaera izan ohi dute. Horrela, ez du lanak
berak motibatzen, baizik eta lana edukitzearen ziurtasunak.

Lan-mailaz igotzeko aukerak
Lan mailaz igotzeko aukera edukitzea ere oso garrantzitsua da langileen motibaziorako, horrek
langileen lan- eta gizarte-estatusa igotzen baitu. Gainera, trebetasunak, ahaleginak, jarduerak
eta gaitasunak antzematen ditu enpresak. Ez hori bakarrik, baita honako hauek ere: soldata
handiagoa, psikologikoki garatu nahi izatea, promozioa merezi dela uste denean zuzentasunez
aritzeko nahia, erantzukizuna eta lan-autonomia areagotzea, eta jarduera esanguratsu nahiz
interesgarriagoak egiteko aukera. Ondorioz, balio dutela uste dute bertan lan egiten dutenek
eta, horrekin batera, beren motibazioa ere igo egiten da.
Hala ere, badaude mailaz igo nahi izan ez duten langileak ere. Promozioak eta lan-mailaz
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igotzeak erantzukizun handia dakar eta, horregatik, langile batzuek ez dute hori nahi izaten.

Lan-baldintzak
Lan batean baliabide materialak eta teknikoak falta baldin badira, horrek langileen motibazio
eza ekar dezake. Lanerako baldintza fisikoek (argiztapena, aireztapena, eta abar) dute garrantzi
gutxien balio-eskalan. Beren osasuna arriskuan jartzen duten langileek balioesten dituzte
baldintza fisiko onak.
Lan-ordutegiari dagokionez, langileek nahiago izaten dute lanetik kanpoko ekintzekin uztar
dezaketen ordutegia. Oro har, langileek ez dute nahi izaten txandakako ordutegirik. Gainera,
lan-ordutegi horiek zerikusi handia dute arazo fisikoekin eta emozionalekin.

Lanean parte hartzeko aukerak
Oso garrantzitsua izaten da langileak bere lanean erabakiak hartzeko aukera edukitzea. Horrek
asko motibatzen ditu, eta autoerrealizazioa errazteko tresna izan daiteke. Erakundearen
helburuak lortzea ere erraz dezake.

Giza giroa lanean
Laneko giza giroa lanean izaten diren prozesuen multzo zabal gisa uler daiteke; izan ere,
lankideen, bezeroen eta abarren artean eragiteko aukerak eskain ditzake. Gainera, lan-taldeak
berak ezaugarri motibagarri anitzak ditu.
Norberaren erlazioen garrantzia aztertzen du horrek. Pertsona batzuek asko balioesten duten
alderdia da eta beren motibaziorako ezaugarri nagusi bilaka daiteke, lana zein ondo egin duten
esatea beharrezkoa baitute. Hortaz, lankideen arteko erlazioak oso garrantzitsuak dira.
Taldeka lan egitea motibaziorako funtsezko arrazoia da; horregatik, geroz eta lan-talde gehiago
eratzen dira. Liderrarekin duten erlazioa ere oso garrantzitsua da motibaziorako; liderra eta
motibazioa zuzenean erlazionaturik baitaude.

Lanaren eduki motibagarriak
Lanaren ezaugarriei eta postuen diseinu eta birdiseinuari buruz egindako ikerketek azpimarratu
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dute lanaren edukiak duela barneko motibazioaren eta lan-asebetetzearen erantzukizun zuzena.
Lanak hartzen dituen ezaugarrien artean hauek bereiz daitezke: zereginaren ezaugarriak,
norberaren errealizazioa, ezaguerak erabiltzeko aukerak, trebeziak eta feedbacka.

Zereginen ezaugarriak
Zereginen ezaugarri motibagarrien artean honako hauek aipatu behar dira: interesa (pertsonak
gustuko duena), jardueren aniztasuna, horien garrantzia edo esangura, eta identifikatzeko
erraztasuna.

Zeregina gauzatzeko autonomia
Langileak bere lana gauzatzeko autonomia izaten du, erabakiak hartzeko libre eta
independente sentitzen denean. Zereginen autonomia eta barietatea hautematen dira lanaren
barneko motibazioa areagotzeko lanaren ezaugarririk garrantzitsu eta esanguratsuenak bailiran,
zalantzarik gabe. Autonomia eta independentzia eskuratzeak motibazioaren osagai inplizitu bat
dakar, hots, lan-jarduera gauzatzeko libre sentitzea. Horrekin batera, lan-prozesuarekiko eta
emaitzekiko erantzukizun sentimendua ere badakar.

Ezaguerak eta trebeziak lanean erabiltzeko aukerak
Langilearen motibaziorako garrantzi handia duen ezaugarria da. Lanpostu bakoitzak ezaguera,
portaera eta gaitasun batzuk eskatzen ditu, eta langileak horiek gauzatu behar ditu. Lanpostuak
dituen ezaugarriak eta pertsonak dituenak uztartzea oso interesgarria eta garrantzitsua da
langilearentzat.

Feedbacka edo atzeraelikadura
Langileak bere lanari buruz atzeraelikadura egiten badu, bere lana hobetzea lortuko du eta
horrek bere motibazioa dakar. Feedbackaren eraginez, langilea bere lanetik jasotzen duen
zuzeneko informazioaz jabetzen da.
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LANAREKIKO MOTIBAZIOAREN TEORIAK

Laneko motibazioari buruzko teoria ekonomiko eta psikologiko ugari dago. Oro har,
psikologiaren teoriei buruzko aipamen batzuk egin daitezke (ikus Furnham, 2001):
-

Lehenik, oso teoria gutxi landu dira, zehazki, laneko motibazioa azaltzeko. Ia
gehienak lan-munduari ezarritako motibazioari buruzko teoria orokorrak dira.

-

Bigarrenik, ia teoria gehienek laguntza enpiriko eskasa eta askotan zalantzazkoa
jaso dute proposamenen aurrean. Dirudienez, inoiz ez da erlaziorik izaten teoria
baten ospearen eta laguntza teorikoaren artean. Gehienek balio deskribatzailea
dute, nahiz eta adierazgarria ez izan.

-

Hirugarrenik, teoriak ez direla kontrajarriak baiezta daiteke beren jatorri
epistemologikoa kontuan hartuta, nahiz eta ideia zehatz batzuetan kontraesanak
egon daitezkeen.

-

Azkenik, jatorriak ulertzeko, teoriak sailkatu eta antolatzeko hainbat modu daude.

Azkeneko hamarkadetan, laneko motibazioaren inguruko teorien ugaritasuna nabarmendu da.
Teoria horiek giza jokabideen ikuspegi berdinen inguruko azalpen ezberdinak ematen dituzte;
hau da, laneko motibazioaren inguruko teoriak proposatu dira, ingurumen, gizarte,
antolamendu eta ezagutzaren arloetatik. Hala ere, azken urteotan ahaleginak egin dira teorien
baitako kontzeptu psikologikoen trinkotasuna identifikatzeko. Hurrengo lerroetan aipatzen
den gisan, zenbait kontzeptu psikologiko errazago biltzen dira teoria batzuetan besteetan
baino.
Aipatu beharra dago, nahiz eta motibazioaren inguruko teoriak ugari izan, esanguratsuenak
premien hierarkiaren teoria, berdintasunaren edo zuzentasunaren teoria, aurreikuspenaren
teoria, errefortzuaren teoria eta helburuak finkatzearen teoria izan direla. Ondorengo lerroetan
azalduko dira, Muchinsky-ren lana (2000) kontuan harturik.

Premien hierarkiaren teoria
Abraham Maslow-k (1954) garatu zuen motibazioaren teoria nagusietako bat: premien
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hierarkiaren teoria.
Egile horren ustez, zenbait premia motibazio-iturri dira. Premia edo beharrak gizaki guztien
ezaugarri dira eta oinarri genetikoa dute, alegia, berezkoak (senezkoak), biologikoak eta
inkontzienteak dira. Horiek asebetetzeko prozesuak eragiten du pertsonak portatzen diren
moduan portatzea. Behar bat asetzeak ez badu portaera bultzatzen, orduan, beste behar batek
hartuko du garrantzia, asetze-lan horrek ez baitu amaierarik. Bizitza horrelakoa da, beharrak
asetzeko bilaketa bat.
Maslow-ren teoriaren zati nagusiak premiak identifikatzen ditu; bigarren zati batek, berriz,
premia horiek nola erlazionatzen diren azaltzen du.
Maslow-ren ustez, pertsonek bost premia mota dituzte:
1.

Premia fisiologikoak. Oinarrizkoenak dira, lehen mailakoak. Funtsezkoak dira
biziraupenerako. Adibidez: airea, ura, janaria, etxebizitza. Horretarako, erakundeek
gutxieneko soldata eskaini beharko diete langileei, behar horiek bete ahal izateko.

2.

Segurtasunaren premiak. Behar fisiologikoak ase eta gero soilik suspertuko dira.
Giro seguru, lasai eta bizileku egoki baten beharra da, mehatxu fisiko eta
psikologikorik gabea. Erakundeek beren langileei eskain diezaiekete biziaseguruak, mediku-gastuak, pentsioak, segurtasun-taldea eta beldurrik gabe lan
egitea ahalbidetzen dieten kontratua. Halaber, epe luzerako egonaldia ziurtatzen
dieten lanpostua eta segurtasun psikologikoa eskainiko dizkiete.

3.

Premia sozialak. Aurreko beste bi beharrak ase eta gero agertuko dira.
Jendearekin elkartzeko beharra da (lagunak edukitzeko, besteen gustukoa izateko,
onartua izateko eta besteekin elkarbizitzeko). Lagunek, harremanek eta lankideek
behar sozialak asebetetzen laguntzen dute, eta erakundeak bultza ditzakete
langileak bilera sozialetan, bulegoko festetan, eta abarretan parte hartzera.

Maslow-k pentsatzen zuen hiru behar horiek (fisiologikoak, segurtasunarenak eta sozialak)
asebetetzen ez zituen pertsona ez zela osasuntsua, ez maila fisikoan ezta psikologikoan ere.
Honako hauek, berriz, hazkuntzarako behar gisa hartzen dira, jendeari hazten eta ahalmenak
indartzen laguntzen baitiete.
4.
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sentitzeko eta besteen artean onartua izateko beharrari egiten dio erreferentzia.
Erakundeek sariak, aintzatespenak edo otorduak antolatu ohi dituzte lortutakoa
saritzeko. Premia horiek asetzeak nahikotasun-sentipena dakar; eta horiek
blokeatzeak gutxiagotasun sentimenduak eragiten ditu, baita ezintasuna ere.
5.

Norbera garatzeko beharra. Ezagunena eta gutxien ulertua da. Hazkuntza
pertsonalak esan nahi du gauza zaren guztia izateko nahia, ahalmenak garatzea,
hau da, gaitasun pertsonalak aprobetxatzea. “Norbera dena izatera geroz eta
gehiago gerturatzeko, norbera izateko gai den guztia lortu ahal izateko”.

Bere ustez, behar horiek modu hierarkikoan aktibatzen dira. Oinarrian premia fisiologikoak
daude, hasieratik asebete behar direnak modu jarraian. Gainerakoak ordenan kokatzen dira, eta
maila gorenean norberaren garatzeko beharra ageri da. Premia fisiologikoei eta segurtasunpremiei oinarrizko premiak deritze; premia sozialak, autoestimukoak eta garapenekoak
garrantzi handiagokoak dira.
Premien hierarkiaren inguruan, Maslow-k honako ideia hauek proposatu zituen:
-

Asebeteak ez diren premiek portaera menderatzen eta zehazten dute.

-

Pertsona batek beharrak asebeteko ditu, oinarrizkotik hasi eta hierarkian gorantz
joanez.

-

Oinarrizko premiek dute lehentasuna, hierarkian garrantzi handiagoa dutenen
aurrean.

Lehen proposamena funtsezkoa da: behin behar bat asetzen denean, ez da portaera
bultzatuko. Gose denak jana bilatuko du; baina gosea asebetetzen duenean, ez du bilaketa hori
bultzatuko.
Maslow-k proposatutako bigarren ideiak ekintzak areagotzea dakar. Beraz, behar bat asebete
arte ezin izango da beste behar batera igaro; hau da, beharrak mailakatuta daude, premia
handienetik premia gutxien dutenetara, hain zuzen. Horrela, beheko mailan daudenak izango
dira lehenengo ase beharrekoak, eta hurrengo beharra ezingo da bete aurrekoa ase gabe.
Pertsona guztiak bizi dira euren beharrak asebete nahian; Maslow-ren arabera, oso langile
gutxik lortuko dute norberaren errealizazioa; behar hori inoiz ezingo zela guztiz asebete zioen.
Hirugarren ideiak azpimarratzen du bizirauteko beharrek (jan, pixa egin, eta abar) izango
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dutela beti lehentasuna.
Lan-jardueretan ezarpen ugari ditu Maslow-ren teoriak. Soldata eta segurtasuna eskasak badira,
langileak arduratuko dira euren oinarrizko beharrak asebetetzeaz. Baldintzak hobetzen doazen
heinean, garrantzi handiagoa hartuko du ikuskatzaileen portaerak eta haiek langileekin duten
erlazioak. Azkenik, lan-giroa asko hobetu denean, ikuskatzailearen rola murriztu eta lanaren
naturaltasuna itzuliko da. Puntu horretara iritsitakoan, lana garrantzitsua izango da norberaren
garapenerako, eta ez oinarrizko beharrak asetzeko. Beraz, oinarrizko beharrak asetzen diren
heinean, langileak norbera garatzeko beharrera iritsiko dira (sailkapenean azkena). Behar hori
asebetez gero, gozamen-desira handiagoa piztuko da pertsonarengan.
Teoriak aurresaten du pertsonak, hierarkian gora doazen neurrian, geroz eta maila handiagoko
beharrek motibatzen dituztela. Hortik dator maila ezberdineko zuzendariak beste modu batera
tratatu beharra. Gainera, langileek beti zerbait gehiago espero dezakete, erakundeak ezingo
baitu sekula eskaini hazkuntzarako eta norberaren garapenerako nahikoa dena. Garatzeko
premiaren jatorriak dio, behin aktibatu eta asebete denean, gehiago asebetetzeko desira pizten
dela. Horregatik esaten da norbera garatzeko beharra motibazio-iturri amaigabea dela.

Teoriaren berrespen enpirikoa
Edozein teoriaren frogarik handiena euskarri enpirikoa da, baina Maslow-ren teoriaren arazoa
aldagaien neurketa da. Teoria horretan, aldagaien zehaztapen operatiborik ez denez izan, beste
ikertzaile batzuek neurtu behar izan dituzte eta teoria berretsi.
Betz-ek (1984) kontrako euskarria aurkitu zuen. Alderdi ezezkoenean, beharraren garrantzia ez
zegoela beharraren gabeziarekin erlazionaturik ikusi zuen. Hala ere, beharraren gozamena edo
asebetetzea eta bizitzako poztasunaren artean erlazio baikorra aurkitu zuen. Wahba-k eta
Bridwell-ek (1976), aurreko teoriaren ikerketa guztiak berrikusi ondoren, teoria horrek euskarri
gutxi zituela ondorioztatu zuten. Euskarri handiena oinarrizko beharren garrantziari eskaini
zioten; maila gorenean dauden beharrek, aldiz, euskarri txikiena lortu zuten. Premien kopurua
zalantzazkoa dela zioten, baita asebetetzea igotzearen ideia ere.

Teoriaren ebaluazioa
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Teoria hori ez da ohiko zentzuan ematen. Maslow-k ez zituen proposatu egiazta daitezkeen
hipotesiak. Wahba-k eta Bridwell-ek (1976) aipatu bezala, premien hierarkiaren teoria
praktikoki baiezta ezina da. Ikerketen emaitzetan baino gehiago, azalpen logiko eta giza izaera
klinikoetan oinarritzen da. Maslow-k bere teorian ez zuen ezartzen berrespen enpirikoa
egiteko inolako jarraibiderik.
Teoria berresteko modua ulermen berrietara irekita dago, eta galdera ugari daude erantzunik
gabe. Hala nola, “Zenbat itxaron behar da hierarkia ezagutzera eman dadin? Erlaziorik ba al
dago adinaren eta asetzen saiatzen ari garen beharraren artean? Nola aldatzen da behar bat
beste batengatik? Pertsonek ere asebete nahi al dituzte beren beharrak, hierarkian behera
eginez?”. Galdera horiek garrantzitsuak dira, teoria hori lan-munduan erabiltzeko moduan
eragiten baitute.
Teoria horren aldaerek zenbait gai erantzunik gabe ere uzten ditu. Inoiz ez ditugu behar
fisiologikoak erabat aseta izaten; autoestimu-beharrak asetzen saiatzen gara gizarte-beharrak
erabat ase gabe. Hierarkia mailaz maila jarraitu beharrean, behar guztiak batera asetzen saiatzen
gara, eta Maslow-k ez zuen aukera hori kontuan hartu.
Pinder (1998) adituak bere buruari galdetzen zion ea premien hierarkiaren antzekorik ba ote
zen. Nabarmena da premia ezberdinak existitzen direla. Baina sostengu enpiriko askoz
gutxiago dago gai hori frogatuko duena: beharren garrantzia pertsona batetik bestera hain
modu berdintsuan alda daiteke, ezen hierarkia orokorra finka baitaiteke.
Amaitzeko, esan daiteke Maslow-ren teoria filosofikoa dela enpirikoa baino gehiago. Nahiz eta
teoria horrek ezin duen laneko eguneroko portaera azaldu, psikologia arlorako egindako
ekarpena ezin da alde batera utzi.

Egokitasunaren teoria
Adams-ek (1965) gizarte-parekatzearen printzipiotik hartutako laneko motibazioaren teoria bat
proposatu zuen. Pertsona batek lanerako duen prestutasun-maila besteen ahaleginekin
parekatzeko funtzio bat da. Teoria horrek oinarri hautemangarriak eta sozialak ditu.
Motibazioa funtzio moduan azaltzen da, hau da, pertsona batek besteekin parekatzerakoan
bere burua nola ikusten duen adierazten du. Adams-en arabera, motibazioak jatorri soziala du
jatorri biologikoa baino gehiago. Egokitasunaren edo zuzentasunaren teoria horrek puntu nagusi
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hauek ditu:
-

Hautematean oinarritutako teoria bat denez, gizabanakoa besteekin parekatzean
hautematen da, eta hautemate hori gauzatzen duena pertsona izendatzen da.

-

Suposatzen da pertsona beste gizabanako batekin parekatzen dela, eta horri

bestea esaten zaio.
-

Pertsonak lanera ekartzen dituen gainerako elementu guztiak hirugarren osagarriak
dira, eta horiei ekarpenak esaten zaie. Ekarpenak pertsonaren hezkuntza,
adimena, osasuna, eta abar barne hartzen ditu. Pertsona batek lanera ekarri eta
bertan hautematen diren baliozko edo garrantzizko edozer gauza dira.

-

Pertsonak lanean lortzen dituen irabazi guztiek laugarren osagarria osatzen dute;
horiei emaitzak deritze; soldata, prestazioak, eta abar barne hartzen ditu.
Pertsona batek lanaren ondorioz hautematen dituen ezaugarriak dira.

-

Teoria horrek baieztatzen du pertsonak bere ekarpenen eta emaitzen arteko
proportzioa eratu eta bestearen ekarpen eta emaitzen artean hautematen duen
proportzioarekin konparatzen duela. Adams-ek onartzen du pertsonek beren
ekarpen eta emaitzak eskalako unitate normaletan zenba ditzaketela.

Esaterako, pertsonak pentsatuko du lanak dakartzan ekarpenak guztira 50 direla. Hala,
emaitzek 50 unitate osatzen dituzte, guztira. Hortaz, pertsonaren proportzioa 50/50 da.
Pertsonak bere proportzioa alderatzen du berak bestearenak direla hautematen dituen
ekarpenekin (50 unitate) eta emaitzekin (50 unitate). Orduan, pertsonaren balioztapenaren
arabera bi proportzio hauek lortzen dira: pertsonak 50/50 eta besteak ere 50/50. Adams-en
ustez, pertsona horrek nabaritzen duenaren arabera, proportzioen berdintasunak egokitasun
bat adierazten du (justizia ere dei dakiokeena). Modu berean, pertsonak hautematen badu
bestea 200 unitateko emaitza lortzen ari dela bere lanarengatik (soldata eta arreta hobea) eta
200 unitateko ekarpenekin parte hartzen duela (heziketa hobea eta esperientzia gehiago), hori
ere bidezkoa edo zuzena irudituko zaio. Izan ere, besteak gehiago lortzen du, baina jartzen ere
gehiago ari da; hots, kasu horretan 50/50 eta 200/200 proportzio berdinak izango dira.
Zer gertatzen da pertsonaren (50/50) eta bestearen (50/75) arteko proportzioak ezberdinak
direnean? Bietako batek ekarpen berdinekin lorpen handiagoak eskuratzea ez litzateke zuzena
izango.
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Egokitasun-gabezia sentimenduek tentsioa sorrarazten dute, eta pertsona murriztera motibatua
egongo da. Pertsonaren eta bestearen arteko egokitasun-gabezia zenbat eta handiagoa izan,
orduan eta handiagoa izango da tentsioa eta murrizteko motibazioa. Beraz, Adams-en ustez,
sumatutako egokitasun-gabeziak sortutako tentsio-sentimendua motibazio-iturri da: izan ere,
pertsonak bestearekiko zuzentasuna sentitzen badu, ez du motibaziorik izango.
Lehen aipatu den bezala, langileei norberak irabazten duena eta kideek irabazten dutena
interesatzen zaie, beti ere ahalegina, bizipena, hezkuntza eta lehiakortasuna kontuan hartzen
direlarik. Langileek beren ekarpen-emaitzetan bidezkoa ez den egoera nabaritzen badute
tentsioa sortzen da, eta horrek motibazioa indarrean jartzen du. Hau da, tentsioaren eraginez
langilea berdintasuna eta justizia lortzera motibatuko da.
Adams-ek bi egokitasun-gabezia mota proposatzen ditu:
•

Ordain txikiegia. Pertsonak lanean besteak baino emaitza txikiagoa lortzen duela
nabaritzen duenean gertatzen da, nahiz eta biek ekarpen berdinekin lagundu.
Pertsona, 50/50; bestea, 50/75.

•

Gehiegizko ordaina. Pertsonak lanean besteak baino emaitza handiagoa lortzen
duela nabaritzen duenean gertatzen da, nahiz eta biek ekarpen berdinak izan.
Pertsona 50/75; bestea 50/50.

Adams-ek uste zuen, zuzentasun ezaren sentimendua alderagarri egiteko saiakera batean,
pertsonek beren motibazio-mailak alda zitzaketela. Egokitasun ezak eragindako tentsioa
murrizteko joera agertzen da lanean ahalegin gutxiago edo gehiago egitean, eta hori ekarpen
modu bat da.
Adams-en iritziz, egokitasun gabezia hori murrizteko modua da ordainketa-metodoaren
funtzio bat: orduka (soldatak denbora-unitateka zehazten dira; esaterako, orduko 10 euro),
ekoizpen-unitateka (soldatak lan-unitateka zehazten dira; adibidez, 25 zentimo objektuko).
Egokitasunaren teoriaren inguruko ikerketa gehienak laborategiko ikerketetan edo kanpoko
ikerketetan gauzatu dira. Teoria frogatzeko, ikertzaileek ordain-sentimendu txikiegiak eta
gehiegizko ordain-sentimenduak eragin zituzten manipulazio mota horien bitartez. Argitu
beharrekoa zen pertsona horiei zer egingo zieten berdintasunik gabeko sentimenduak, kontuan
izanda berdintasunik gabeko bi egoera zeudela (ordain txikiegia eta gehiegizko ordaina) eta bi
ordain-sistema (orduka edo ekoizpen-unitateka). Horrela, lau hipotesi mota proposatu ziren
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pertsona bakoitzak sentimendu hori murrizteko moduaren arabera:
1.

Orduka, gehiegizko ordaina. Egokitasun gabezia gutxitzeko, langile horiek
ahalegin handiagoa egingo dute beren lanean. Ahalegina handitzeak ekoizpenaren
kopurua edo kalitatea areagotzea ekarriko zuela aurresaten zen.

2.

Ekoizpen-unitateka, gehiegizko ordaina. Langileek intentsitate handiagoarekin
egingo dute lan, euren ekarpenak areagotzeko. Hala eta guztiz ere, soldata igotzeak
ekoizpena areagotzea badakar, bidegabekeriaren sentimendua handitu egingo da.
Beraz, langileek objektu gutxiago ekoitziko lituzkete, baina lehen baino kalitate
hobekoak. Etekin handiak jasotzen dituzten langile horiek ekoizkin gutxi baina
kalitate handikoak sortuko dituzte.

3.

Orduka, ordain txikiegia. Kasu honetan langileak lan-esfortzua gutxituko du,
emaitzak gutxitzera moldatzeko; beraz, gutxiago ekoitziko du eta ekoizkinen
kalitatea ere eskasa izango da.

4.

Ekoizpen-unitateka, ordain txikiegia. Diru-sarrera gutxi lortzen dituzten
langile hauek gehiago ekoitziko dute, baina kalitate gutxiko ekoizpena izango da.

Teoriaren berrespen enpirikoa
Ikerketa kopuru handi batek egokitasunaren teoriak aurreikusitakoaren zati handi bat berretsi
du. Ikertzaileek ordainketetan oinarritutako sistemak erabili zituzten, elkarrizketatzailearen lanetekinen gaineko egokitasun ezaren sentimendua aztertzeko. Ikerketa gehienek aurkitu zuten
zuzentasuna hobeto aurreikusten zela ordain txikiegia zegoen kasuetan. Gainera, ordukako
soldata erabili zuten ikerketak indartsuagoak izan ziren ekoizpen-unitateka erabilitakoak baino.
Emaitza horien ekarpenak oso garrantzitsuak dira.
Jatorrizko teoriak zera proposatzen zuen: egokitasun gabezia gutxitzeko, pertsonek ahalegin
handiagoa edo txikiagoa egiten zutela. Horri egokitasun gabezia murrizteko portaera moduak
esaten zaio. Aipatu den bezala, egokitasun gabezia murrizteko modu bat da ekarpenak aldatuz
ahalegin-maila egokitzea, teoriak defendatzen duen gisan. Bigarren modua emaitzak aldatzea
da, igoera eskatuz ordain txikiegia sentitzen bada. Hirugarren teknika da besteak bere ekarpena
eta emaitzak aldatzea lortzea, azkarrago edo geldoago lan egiteko presioa eginez. Bukatzeko,
gainerako guztiak huts egiten badu, pertsonak lana uzteko aukera izango du.
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Hala ere, ikerketek frogatu dute egokitasun gabezia murrizteko modu kognitiboak ere badaudela.
Kognitibotzat ulertzen da pertsonak ekintzarik gauzatu behar ez izatea, hau da, prozesu mental
baten bidez gutxitzea egokitasun gabeziaren sentimendua. Modu bat izan daiteke pertsonak
bere ekarpen edo emaitzaren ikuspegiak zeharkatzea. Bigarren teknika da pertsonak bestearen
ekarpen edo emaitzak zeharkatzea. Ikusi da, lan desberdinak erkatzea zaila gertatzen denez,
ekarpenak aldatzea arruntagoa dela emaitzak aldatzea baino.
Bukatzeko, beste horrek pertsona egokitasunik gabe sentiarazten badu, pertsonak beti bila
dezake beste berri bat berarekin alderatzeko. Ikerketek argitzen dute beste hori norberaren
aurreko lan batekoa izan daitekeela, baita erakunde bereko lankidea edo elkartetik kanpo
dagoen pertsona bat ere.
Egokitasunaren teoriaren inguruko aditu gehienek aurreikusitakoa berretsi dute. Arazoak
datoz, ez teoria gaizki egoteagatik, baizik eta hipotesiak eta aurreikusitakoak ez direlako guztiz
zehatzak. Zuzentasun eza murrizteko modu ugari dago, baina teoria horrek ez du zehazten zer
bide hautatu. Bigarren arazoa denborarena da, ikerketa askok aldi motzetan behatzen baitute
portaera. Motibazioaren beste edozein teoriarekin gertatzen den gisan, interes handiagoa du
portaera batek luzaroan duen eraginak. Hurrengo puntuan sakonduko da aipatutakoa.

Teoriaren ebaluazioa
Egile askok garrantzi handia adierazi dute teoria horren aurrean. Gaur egun arte,
egokitasunaren teoriaren inguruko ikerketek finantza-konpentsazioa aztertu dute, nahiz eta
arlo hori lor daitezkeen emaitzen artean bat izan. Oso gutxi dakigu beste emaitzak
manipulatzeko

motibazioari

buruz.

Ikerketa

gehienek

ordain

txikiegiei

buruzko

aurreikuspenentzat euskarri sendoak aurkitu dituzte eta gehiegizko ordainaren inguruan, aldiz,
gutxi. Egokitasun gabeziak eragindako ondorioetako bat lanerako asegabetasuna da. Jakina da
lotura duela lanera ez joatearekin eta txandaketarekin. Teorian, gehiegizko ordainsentimenduek langileek ahalegin handiagoa egitea eragingo dute, ekoizkin eta kalitate hobea
lortzeko, baina ikerketek frogatu dutenez sentimendu horiek ez dute asko irauten. Badirudi
pertsonek muga altua dutela gehiegizko ordainerako eta baxua, aldiz, ordain txikiegirako.
Amaitzeko aipa daiteke langileak manipulatzeak eta egokitasun gabezia sorrarazten duten
sentimenduak eragiteko modu horiek arazo moral eta etikoak ezartzen dituztela. Ikerketek
frogatu dute zuzentasunaren teoriaren oinarriak emaitza ez-monetarioetara zabaltzen direla.
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Motibazioaren ikuspuntutik, teoria horren arazoak datoz pertsonek egokitasun ezaren
sentimenduei aurre egiteko dituzten moduetatik. Egokitasun eza konpontzea ez da beti
ahalegin handia egitearen baitan egongo; hori da teoriaren ardatza.

Itxarobidearen teoria
Itxarobidearen teoria 30eko hamarkadan sortu zen, nahiz eta garai haietan laneko
motibazioarekin inolako zerikusirik ez izan. Vroom-ek (1964) motibazioaren ikerketa-eremuan
sartu zuen teoria hori. Azkeneko hamarkadetan psikologiako motibazioaren inguruko teoriarik
zabalduena eta entzutetsuena izan da itxarobidearen teoria; dena dela, ikertzaileek aldaketak
proposatu dituzte Vroom-ek aurkeztu zuenetik.
Teoria kognitiboa da. Pertsona orok erabaki arrazionalak hartzeko gaitasuna duela eta gogoko
duen ordaina lortzeko bideratutako zenbait jardueratan ahalegina egingo duela dio. Uler
daiteke pertsonek badakitela zer lortu nahi duten beren lanaren bidez, eta beren lanaren
etekinaren baitan dagoela lortu nahi duten ordaina. Onartzen da egindako ahaleginaren eta
laneko etekinen arteko lotura ere.
Teoria horrek bost atal nagusi ditu:
1.

Laneko emaitzak. Erakunde batek langileari eman diezaiokeena da, soldata on
bat, oporrak, lanpostu-igoerak... Eskuarki, ordain edo bizipen baikorrak izaten
dira; baina ordainak ezkorrak ere izan daitezke. Gerta daiteke langile bat kaleratua
edo beste norabait lekualdatua izatea. Emaitzak ukaezinak ere izan daitezke,
ikuskapen edo garapen-sentimenduak adibidez.

2.

Balentziak. Langileak emaitzen aurrean dituen sentimenduak dira, eta erakarpenedo asetze-sentipenekin zehazten dira. Langileak balentziak sortzen ditu, hau da,
aurretiaz asetasuna puntuatzen du, kontuan hartzen duen emaitza bakoitzeko.
Puntuazio hori, oro har, –10etik +10era doan eskala batean egiten da.
Gizabanakoak bere emaitzak balentzia baikorra ala ezkorra duen adieraz dezake,
eta emaitza bakoitzeko balentzia bat sortuko du. Langilea emaitzekiko axolagabea
izanez gero, balentzia 0 izango da. Langile batek izan daitezkeen emaitza adina
balentzia sor ditzake.

3.
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den gradua da, definizioz. Hautemate hori langilearen adimenean dago. Bideratzea
baldintzazko hitza da, eta emaitza batek norberaren lan-etekinarekiko zenbateko
mendetasuna duen esan nahi du. Konparazio batera, pertsona batek uste badu
bere errendimenduaren mende dagoela soldata igoera, emaitza horri loturiko
bideratze-maila (soldata-igoera) oso altua izango da. Pertsona batek uste badu
lekualdatua izateak ez duela inondik inora lan-etekinekin erlaziorik, emaitza horri
(lekualdatzea) loturiko bideratze-maila oso baxua izango da. Bideratzea,
balentzien moduan, gizabanakoek sortzen dute. Subjektuak errendimenduaren eta
laneko emaitzen arteko erlazioa balioesten du. Eskuarki, bideratzeak probabilitate
gisa ematen dira (0tik 1era). Horrela, emaitzak adina balentzia dagoen moduan,
emaitzak adina bideratze aurki daitezke.
4.

Itxarobidea. Ahaleginaren eta lan-etekinaren artean hautemandako erlazioa da.
Badirudi lan batzuetan ez dagoela erlaziorik saiatzen egindako intentsitatearen eta
ondo egitearen artean. Beste batzuetan, aldiz, erlazioa oso argia izaten da; zenbat
eta gehiago saiatu orduan eta hobeto egiten da. Itxarobidea, bideratzea bezala,
probabilitate bidez neurtzen da eta modu horretan gizabanakoak bere lanarekiko
aurreikuspena egiten du. Lan-etekinaren eta ahaleginaren arteko erlazioan
pentsatu ondoren, gizabanakoak balorazio bat egiten du, hau da, itxarobide bat
izendatzen du. Aurreko beste osagarriek ez bezala, pertsonak eskuarki
aurreikusitako balio bat zehazten du, etekin-ahalegin erlazioa islatzeko.

5.

Indarra. Azken atal hau pertsona motibatzeko ahalegin edo barne-presio
kopurua da. Zenbat eta indar handiagoa egin, orduan eta motibazio hipotetiko
handiago lortuko da. Matematikoki, indarra da balentzia bideratzearekin eta
itxarobidearekin biderkatzearen emaitza. Pertsona baten indar-maila kalkulatzeko,
emaitza baten balentzia biderkatzen da dagokion bideratze-mailarekin eta, ostean,
lortutako zifrak batzen dira. Emaitza horrek irudikatzen du pertsona bat
motibatzeko behar den barne-indarra. Balentziarekin, bideratzearekin eta
itxaropenarekin lortutako azken emaitza da.

Itxarobidearen teoriak azaltzen du lanpostuan sortzen den motibazioa ulertzeko oinarri
arrazional baliagarria. Osagai bakoitza motibazio-prozesua aztertzeko sistema bat da.
Teoriaren arabera, motibazioaren lehen osagaia desiratutako emaitzak dira. Pertsona bat
emaitzekiko axolagabea bada (balentzia baxua), ez da zertan lan asko egin behar lortzeko. Eta,
bigarrenik, pertsonak sinetsi behar du laneko errendimenduaren eta emaitzaren artean erlazioa
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dagoela (bideratze-mailak altua behar du izan). Pertsona batek emaitza onak nahi baditu baina
ez badu uste horiek lortzeko bidea errendimendua denik, ez da loturarik egongo egindakoaren
eta egin nahi denaren artean. Emaitzak errendimenduaren ondorioz gertatzen direnean eta
gizabanakoak hori ulertzen duenean, itxarobidearen teoriak iragartzen du laneko
errendimendua hobetuko dela.
Amaitzeko, esan daiteke itxarobidearen ideia garrantzitsua dela. Pertsonek erlazioa ikusi behar
dute ahaleginen intentsitatearen eta ondo ekoiztearen artean. Itxarobidea baxua bada,
intentsitatez lan eginez ez da ezberdintasunik sumatuko, ahaleginak eta errendimenduak
erlaziorik ez dutela baitirudi.
Itxarobidearen ideiak azaltzen du zenbait lanpostuk zergatik sorrarazten duten motibazio altua
edo baxua ere. Teoria horrek iragartzen du motibazioa altuagoa dela itxarobide altua duten
lanetan; beraz, motibazioaren osagaiak adierazteko oso ona da. Pertsonek egindako ahalegina
ebaluatzeko oinarri arrazionala eskaintzen du.

Teoriaren berrespen enpirikoa
Ikerketek teoriak aurreikusitakoan jarri dute arreta. Teoriaren bi ikuspuntu desberdin daude:
•

Pertsonarteko diseinua. Taldean, motibazio gehien duen pertsona bereizi egiten
da gutxien motibatutako pertsonarengandik; ikerketan emaitza altuenak dituen
pertsona izango da guztietan motibatuena. Ikuspuntu horri pertsonarteko diseinua
deritzo, iragarpenak pertsona guztientzat egiten direlako.

•

Pertsona barneko diseinua. Gizabanako orok betebehar askori aurre egin
behar dio; aurreikusten du zein eginkizunetan arituko den intentsitate
gehiagorekin eta zeinetan gutxiagorekin, alegia, zein zereginetan egingo duen
ahalegin handiena. Teoria hau jarduera bakoitzerako jarritako indar-mailaren
emaitza lortzeko ezagutarazi da, eta bakoitzarentzat esfortzu-irizpide bat lortzen
da. Pertsona bakoitzarentzat kalkulatzen dena da teoriak aurreikusitako ahalegina
eta benetan jarduera gauzatzeko egin den ahalegina. Beraz, bigarren ikusmolde
horri pertsona barneko diseinua deritzo, aurreikuspenak gizabanako bakoitzarentzat
egiten direlako, hau da, bereizketa egiten delako.

Baliozko ikerketek, oro har, aurreikuspen hobeak egiten dituzte pertsona barneko diseinurako,
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pertsonarteko diseinurako baino. Badirudi, teoriak hobeto aurreikusten duela jarduera
bakoitzean pertsonak egin beharreko ahalegin-maila, pertsona guztien motibazio-maila baino
(Kennedy, Fossum eta White, 1983).
Pritchard, DeLeo eta Von Bergen adituek (1976) honako hau azaltzen dute: langileak
motibatzeko, ongi diseinatutako programa arrakastatsu batek itxarobidearen teoriak
proposatzen dituen ezaugarri asko izango dituela. Programa arrakastatsu baterako honako
baldintza hauek gomendatzen dituzte, besteak beste:
-

Emaitzak edo pizgarriak ardura handiarekin aukeratu behar dira. Eta oso
erakargarriak izan behar dute.

-

Arauek emaitzak lortzeko argiak izan behar dute, sistema kudeatzen dutenentzat
eta bertan daudenentzat.

-

Sistemako pertsonek aurreikusi behar dute jokabidearen ikuspegi kontrolagarrien
aldaketek gorabeherak eragingo dituztela errendimendu-mailan eta ordainetan.

Aurreko hiru ezaugarri horiek islatzen dituzte balentzia, bideratzea eta itxarobidearen
kontzeptuak.
Itxarobidearen teoriak, azterketa enpirikoetatik ondorioztatzen denez, elementu garrantzitsuak
ditu emaitza arrakastatsuen sistema baterako.

Teoriaren ebaluazioa
Itxarobidearen teoria giza motibazioaren azalpen arrazionala eta kontzientea da. Pertsonek,
ahalegin-maila jakin batzuk erabiliz eta laneko zenbait portaera nabarmenduz, espero
daitezkeen abantailak gehituz jokatuko dutela onartzen du. Onura gehien lortzeko portaerak
ez badu modu arrazional eta sistematiko batean ekiten, teoria ez da mantenduko.
Itxarobidearen teoriak ez du iragarpen-izaerarik izango, arrazoi inkontzienteek prozesu
kontzienteen ezagutzak iragartzen zuen portaera desbideratzen badute. Ikerketak dio
pertsonak prozesu arrazionalen bidez ezberdintzen direla portaeraren motibazio-mailan.
Teoria horrek oso ongi funtzionatzen du oinarri arrazionaleko izaera duten pertsonentzat
baina, aldiz, ez du balio handiegirik beste faktore inkontziente batzuez motibatutako
pertsonentzat (Stahl eta Harrell, 1981).
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Van Eerdek eta Thierry-k (1996) motibazioaren itxarobidearen teoriaren meta-analisi bat
eraman zuten aurrera. Azterketa horren bidez, ondorioztatu zuten teoriaren osagaiek
(balentzia, bideratzea eta itxaropena) eredu biderkagarri osoa bezain zehatza den irizpideak
aurreikustea lortzen zutela. Alegia, teoriak neurtutako kontzeptuak baliagarriak direla
ahalegina iragartzeko, baina balentziaren, bideratzearen eta itxaropenaren ereduak ez duela
motibazioaren ulermenean laguntzen.
Alabaina, itxaropenaren teoriaren azpian dauden kontzeptuek azaltzen dute hobekien
Gizarteen eta Erakundeen Psikologiaren lan-motibazioa.

Errefortzuaren teoria
Errefortzuaren teoria da motibazioaren ikuspegi zaharrenetariko bat; berriena erakundeko
langileei aplikaturikoa da. Baldintzapen eraginkorra eta konduktismoa ere esaten zaio.
Errefortzuaren teoriak B.F. Skinner-en animalien mendekotasunari buruzko lanean du
jatorria. Hala eta guztiz ere, psikologoek ez zuten langileen motibazio-arazoetan
errefortzuaren teoriaren ezarketa indartsurik ikusi 70eko hamarkada arte.
Teoria horrek hiru aldagai garrantzitsu ditu: estimulua, erantzuna eta ordainsaria.
-

Estimulua da jokabidezko erantzun batek sortzen duen edozein aldagai edo
baldintza.

-

Erantzuna da, erakundeen testuinguru batean, laneko errendimenduaren
neurketa, istripuak edo ekoizpenak diren moduan.

-

Ordainsaria da, behatutako jokabidezko erantzun bat oinarritzat harturik,
langileari ematen zaion baliozko zerbait. Lortu nahi den erantzuna existitzea
indartzen du.

Erantzun-ordainsari loturaren inguruan arreta handia jarri da. Animalien ikerkuntzan
oinarriturik, lau motatako erantzun-ordainsari lotura aurkitu dira, erantzunaren maiztasunean
eragiteko:
-

Bitarte finkoa. Subjektua denboraldi zehatzen bitartez saritzen da. Adibidez,
orduro.
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Proportzio zehatza. Ematen dituen erantzun zehatzen arabera saritzen da.
Adibidez: etxe-saltzaile batek komisio bat jasotzen du saltzen duen etxe
kopuruaren arabera. Kasu horretan erabakitzen da sariaren eskema etengabea
dela.

-

Bitarte aldakorra. Denboraldi bateko bitarte aldakorren arabera saritzen da.
Arrantzaren kasuan, adibidez.

-

Proportzio aldakorra. Saria portaeran oinarritzen da, baina erantzunari ematen
zaion sari-proportzioa aldakorra da. Adibidez: saltzaile bati salmenta bakoitzaren
ondoren ordain dakioke eta beste batzuetan, berriz, bi salmenten edo gehiagoren
ondoren. Beraz, ordainaren eskema ez da iraunkorra.

Errefortzuaren teoriaren jarraitzaileek uste dute pertsona baten erantzuteko motibazioa molda
daitekeela errefortzuaren eskema horiek maneiatuz.
Teoria horrek defendatzen du erakundearen eskuetan utzi behar dela langileriaren motibaziomailaren kontrola. Izan ere, erakundeek erregula dezakete langileen energia-kostua
errefortzuaren eskemak maneiatuz. Hala ere, portaerarekiko kontrolaren erantzukizuna oso
konplexua da, langilearen ongizatearen ardura etikoak sartzen baitira jokoan.

Teoriaren berrespen enpirikoa
Errefortzuaren teoriaren berrespen enpirikoak zehaztapen hau barneratu du: desiratutako
portaeran erantzunen maiztasuna handitzeko, gehien eragiten duen errefortzuaren eskemaren
zehaztapena. Pitchard, Leonard, Von Bergen eta Kirk adituek (1976) langileen gaitasunaren
araberako ordainketa-eskema ezberdinen ondorioak aztertu zituzten, elektrizitatearen
ezagutzaren inguruan autoerregulatutako hainbat froga gainditzeko.
Adibide gisa, langile batzuei ordukako soldata finkoa ordaindu zitzaien, eta beste batzuei
gainditzen zuten froga kopuruaren arabera. Horrela, emankorragoak izan ziren proportziozko
eskema ordaintzen zitzaien langileak.
Pritchard, Leonard, Von Bergen eta Kirk autoreek (1976) langileen gaitasunen inguruko
ordainketa-eskema ugari aztertu zituzten. Proportziozko bi eskema mota erabili ziren: finkoa
eta aldakorra. Emaitzek ez zuten errendimendu-desberdintasunik erakusten errefortzu finko
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eta aldakorren artean. Portaeratik kanpo, errefortzu baikorrak, gertakizunen arabera erabilita,
giza jokabidea eralda dezake maila handian. Nahiz eta eskemen plan bakoitzaren emaitzetan
kontraesan batzuk egon, errefortzu baikorra egoki erabiltzearen baitan dago teoriaren
arrakasta.
Errefortzuaren teoriaren inguruko ikerketak ez dira emankortasuna neurtzera mugatzen.
Pedalinok eta Gamboak (1974) deskribatu zuten absentismoa murrizteko teoria hori nola
erabil zitekeen.

Teoriaren ebaluazioa
Ikerketek argi azaltzen dute errefortzuaren teoriaren printzipioek funtzionatzen dutela. Hala
ere, teoria horrek baditu hainbat muga testuinguru industrialetan. Mawhinney-k behatu
zuenez (1975), gaur egungo errefortzuaren teoriaren erabilerek alde batera uzten dituzte
bakarkako desberdintasunak, ordainsari moduan balioztatzen diren heinean. Gainera,
errefortzua ekoizpen kopuruaren ikerketara mugatu da nagusiki. Ez da askorik ikertu
errefortzu-eskema ezberdinek epe luzera edo sari-metodo horienganako pertsonen portaerak
etekinaren kalitatean duen eraginaz.
Errefortzuaren teoria hori erakundean erabiltzeak aldeko eta aurkakoak ditu. Alde daudenek
arazoei aurre egiteko duen gaitasun zabala aipatzen dute. Aurka daudenek, aldiz, jokabidearen
errefortzuarekin loturiko arazo etikoak aipatzen dituzte: “etikoa al da erakunde batek
emankortasuna areagotuko duen baina emaitza ezkor ugari ekarriko dituen ordainsari-sistema
bat erabiltzea?”. Sweden-ek ekoizpen-unitateko ordainsari-eskemak gaitzetsi ditu tentsioa
sortzen dutelako eta, luzera, langileen ongizate fisikoa eta mentala mintzen dituelako.
Bidezko kezka etiko horiek egon arren, errefortzuaren teoriak eragina du desiratutako
jokaeran lan-aldaketak sortzeko. Motibazioaren inguruko beste teoriak ez bezala, ez da
gizabanakoan oinarritzen, baizik eta jokabidea aldatzen duten inguruneko faktoreetan. Nahiz
eta ezartzeko arazoak izan, teoria ezartzera mugatzen dira eta ez baliozkotasunera.

Helburu ezarpenaren teoria
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Teoria eragingarrian eta honako baieztapen honetan oinarritzen da: pertsonek arrazionalki
jokatzen dute. Laneko helburuen, asmoen eta errendimenduaren arteko harremana da teoria
horren funtsa. Ideia kontzienteek pertsonen ekintzak neurtzen dituzte, eta hori da bere
oinarrizko premisa. Pertsonak helburu horiek lortu nahi ditu uneoro, bereziki etorkizuneko
helburuak.
Lock eta Latham-en (1990) ustez, helburuek bi funtzio nagusi dituzte: motibazioaren oinarri
dira eta jokabidea zuzentzen dute. Helburu batek zehazten du pertsona batek zenbat esfortzu
egin behar duen lanean. Helburuak dira proposatutako jokabideak, eta laneko etekinean
eragina dute. Dena den, horretarako bi baldintza bete behar dira:
-

Pertsonak helburuaz kontziente izan behar du, eta zer lortu nahi duen jakin behar
du.

-

Pertsonak onartu behar du helburua bete beharreko zerbait dela.

Helburuak uka daitezke oso zailak edo oso errazak direlako, baita gizakiak ez dakielako zein
jokabide diren beharrezkoak helburu horiek lortzeko. Helburu edo jomuga bat ontzat
hartzeak esan nahi du norbanakoak ezarritako jomuga hori lortzeko beharrezko portaera
hartuko duela.
Norbanakoen gaitasuna kontuan harturik, helburuak gero eta zailagoak diren heinean
ahalegina ere handiagoa izango dela esan daiteke. Autoreek uste dute proportzionalak
direla jomuga batekin hartutako konpromisoa eta bere zailtasun-maila. Hala ere,
lortzen errazak diren helburuak hobeto onartzen dira langileen artean. Helburuen
izaera zehatza ere alda daiteke. Izatez, langileek helburuak zehazteko aukera baldin badute
errazago onartuko dituzte (helburu zailak izan arren), eta xede horiek lortzeko
ahalegina ere handitu egingo da. Garrantzi handikoa da pertsonak lanean duen
errendimenduarekiko feedback-a jasotzea ere. Hori guztia gida moduan erabil daiteke,
intentsitate gehiagorekin lan egin behar duen edo erritmo berean jarraitu behar duen
jakin ahal izateko.
Motibazioa berezko beharren emaitza gisa, bidegabekeriaren sentimendu gisa eta errefortzuen
eskema gisa hartu beharrean, teoria horrek uste du pertsonek finkatutako helburuak lorgarriak
direla, eta gero erregulatzen dituztela euren esfortzuak helburu horiek lortu ahal izateko.
Zehazki, helburu ezarpenaren teoriak portaeraren noranzkoari ematen dio garrantzi handiena.
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Teoriaren berrespen enpirikoa
Froga enpirikoek teoriaren zati handi bat sendotzen dute. Latham-ek eta Baldes-ek (1975)
egindako ikerketa batek azaldu zuen errendimendua handiagoa zela helburuak zehatzak eta
argiak zirenean, “ahalik eta ondoen egin” esaten zitzaienean baino. Wright-ek (1990), aldiz,
bere ikerketaren bidez erakutsi zuen ezarritako helburuek norberak ezarritakoek baino
errendimendu-igoera handiagoa ekartzen zutela. Hollenbeck, Williams eta Klein autoreek
(1989) baieztatzen dute helburu zailekiko konpromisoa handiagoa dela horiek modu irekian
azaltzen badira eta ez pribatuan. Nahiz eta aldaketak egon, ikerketek argitzen dute helburua
finkatzeak etekin handiagoa ekoizten duela, helburu ezak edo helburu orokorrak baino.

Teoriaren ebaluazioa
Harrigarria da mugak ezartzearen teoriaren dotoretasuna eta sinpletasuna. Ez dago aipamenik
berezko beharren eta hautemandako bideratzeen inguruan, ez eta besteekiko alderaketarik ere.
Latham-ek eta Locke-k (1992) azaldu zuten bezala, teoria hori helburu zehatz batek ekintza
zuzenera darama. Teoria horrek baieztatzen du pertsonek maila ezberdineko errendimendua
izatea denek helburu ezberdinak izatearen eragina dela.
Helburuaren zailtasun eta zehaztasunak eragina du etekinean, baita feedback kopuruan ere.
Ezarritako jomugen eta norberak aukeratutako jomugen artean, badira aldeak errendimenduan.
Pertsona bakoitzak helburu bat nahi du, baina argi dago helburuak finkatzeak etekin hobea
sortzen duela.
Zergatik da helburuak ezartzea motibazio-estrategia eraginkorra? Pinder-ek (1998) arrazoi
ugari eskaintzen ditu: helburuek arreta eta ekintza bideratzen dute, egin nahi den portaeraren
helburua identifikatzen dute, eta pertsonaren ahaleginaren fokua zehatzago bilakatzen da.
Intentsitatearen eta iraunkortasunaren ezaugarriekin lotzen da helburuak zailak izatearen
baldintza. Helburu bat zaila bada, hori lortzeko ahalegin handiagoa behar izaten da denboraldi
batean zehar. Iraunkortasunaren elementu bat nekaezintasuna da, alegia, zerbaitetan saiatzeari
uztea ukatu, helburua lortu arte. Zenbat eta zehatzagoak izan jomugak, orduan eta errazagoa
izango da pertsonek horiek lortzeko teknika zehatzak diseinatzea.
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Norberak ezartzen ez dituen helburuak onartzea funtsezkoa da hori lortzeko. Hortaz,
helburuak ezartzeak nork bere portaera kontroltzea errazten du, eta hori pizgarri izan daiteke.
Teoriak oinarri kognitiboa du: langileek jarraitu nahi dituzten jomugetan pentsatu behar dute,
erabaki behar dute ea horiek onargarriak diren, ulertu behar dute ze jokaera erakutsi behar
duten horiek lortzeko, eta jakin behar dute euren aurrerapenaren feedbacka nola ebaluatzen den.
Frogatua dago helburuak ezartzea eraginkorra dela taldeentzat ere. Pritchard, Jones, Roth,
Stuebing eta Ekeberg adituak (1988) konturatu ziren, helburuak ezarriz ekoizpena areagotzea
lortutako ikerketa askotan, lan sinpleak ikertu zirela norbanakoa azterketa-gai izanik. Lan
gehienak konplexuagoak direnez eta lanarekiko dagoen mendekotasunagatik, uste dute
beharrezkoak direla talde-mailan egindako ikerketak. Horrela, autore horiek ikusi zuten taldemailako feedbackak ekoizpena handitzen zuela, eta ekoizpena are gehiago handitzen zuela
feedbackaren, helburuak ezartzearen eta pizgarrien arteko konbinaketak. Ikerlan horrek
ezagutarazi zuen, teoria horren ideiak norbanakoaren errendimendurako erabilgarri diren gisa
berean, taldeko lan-etekinetarako ere balio zutela.

MOTIBAZIOA AREAGOTZEKO TEKNIKAK

Administrazioaren edo erakundearen zientzia estuki lotuta dago modaren joeretara; ondorioz,
teoria eta teknika joan-etorrian dabiltza beti elkarrekin. Denboraldi txikian ospe handia izaten
dute eta hainbat erakundek berenganatzen dituzte. Desilusioa da errealak ez diren itxaropenen
ohiko ondorioa; teknikak alde batera utzi eta beste batzuek ordezkatzen dituzte. Teknikak ez
funtzionatzearen arrazoietako bat da bakarkako ezberdintasunen funtzioak alde batera uzten
direla. Honako teknika berri hauek hartuko dira kontuan (Furnham, 2001).

Helburuak finkatzea
Lehen teknika helburuak finkatzea da. Erakunde batek helburu zailak eta aldi berean lor
daitezkeenak jartzen baditu (alegia, langileen gaitasunen baitan daudenak), pentsa daiteke
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horiek lortzen asko saiatuko direla. Iradokitzen da ezarritako estandarren egokitasuna
areagotu egingo dela, helburuak ezartzeko prozesuan langileek parte hartzen badute.
Elementu garrantzitsuak dira maiztasuna, kalitatea eta ezarritako helburuekiko langileen
jardueraren feedbacka jasotzen den moduaren egiazkotasuna. Zalantzarik gabe esan daiteke
helburuak lortzeko erabiltzen den kalitateak, kantitateak eta zailtasunak eragina izango duela
pertsonen lehentasunean eta hautematean; beraz, langileek lortu beharreko helburuen
formalizazio-prozesua da.
Helburuak finkatzea garapen-prozesuan, negoziazioan eta formalizazioan datza, non langileek
helburu horiek bete beharko baitituzte. Horren baitan, Locke-k (1984) eta beste zenbait
autorek ikerketa bat egin zuten. Bertan bost kasu nagusi bereizten dira:
1.

Lortu nahi diren helburuak zailtasun handia dutenean, errazak direnean
baino lan gehiago egin behar izatea. Aldiz, helburu horiek oso zailak edo
ezinezkoak badira, lanarekin duten erlazioa baliaezina izan daiteke. Adibidez,
helburua hilean sei auto saltzea bada, salmenta hobea izango da bi saltzen direnean
baino. Baina, aldiz, helburua hilean berrogei saltzea bada, salmenta horietara
iristeko egingo den lana baxuagoa izango da, hori lortzea ezinezkoa baita.

2.

Helburuak zehatzak direnean, errendimendua handiagoa izango da helburu
orokorrak direnean baino (“esfortzu hoberena egin”, esaterako). Adibidez, hilean
sei auto saltzea helburu zehatza da; horrela errendimendu hobea lortuko da,
helburua ahal den hobekien egitea denean baino.

3.

Laneko

atzeraelikadurak

edo

emaitzen

ezagutzak

pertsonengan

motibazio handiagoa eragiten duenean, errendimendu handiagoa lortzen da
jarduera hobea egiteko. Atzeraelikadurak aukera eskaintzen du pertsona non
dagoen eta bere lanaren muga onargarrien barnean dagoen jakiteko.
4.

Pertsonek gaitasun eta sentimendu egokiak dituztenean, gerta daiteke
helburuak eginbehar hobe batera eramatea ere. Helburu horiek lortzeko langileak
trebea behar du izan, eta dituen gaitasunez ziur egon behar du.

5.

Helburu horiek onartu eta lortzeko konpromiso sendo bat dagoenean,
aukera gehiago dago helburuek lan hobea egitera motibatzeko jendea.
Konpromiso hori lortzeko modu bat da helburuen planteamenduan parte hartzea
eta horietaz jabetzea. Beste norbaitek ezarritako helburuak ere izan daitezke
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eraginkorrak, ezartzen dituen pertsona autoritatezko norbait bada eta ezarpenak
langileak benetan lor ditzakeenak badira. Besteek ezarritako jomugak askotan
erronka gisa hartzen dira, eta jendeak egindako jardueretatik zeinek asebetetzen
duen gehien dioten estandarrak definitzen laguntzen dute. Locke eta Latham-en
ustez, izendatutako helburuek lan desegoki batera bultzatzen dute, ez badira modu
egokian azaltzen.

Lanaren eboluzioa eta aberastasuna
Lanaren eboluzioaren eta aberastasunaren arteko erlazioa honetan datza: langileak motibatu
egiten dira lanpostu baten edukia aldatzean eta lan kopurua eta barietatea handitzean, eta
beren lana maila handiagora eramaten dute. Beraz, aldi berean ardura eta kontrola handitzeko
aukera dago, baita barietatea eta egindako lan-maila ere. Ikuspuntu horrek argi erakusten ditu
honako printzipio hauek: lanpostuak konbinatu, langileak lan osatuago bat bete; lan unitate
naturalak osatu, langileak bere lanarekin identifikatu; bezeroekin erlazionatu, onura eta
zerbitzuen hornitzaileak bezeroekin bil daitezen; goitik beherako lanpostuetan oinarritu,
ardura eta kontrol handiagoa edukitzearren; eta atzeraelikadurarako bideak ireki, langileek
emaitzen berri izan dezaten.
Herzberg-ek dioenez, aberastutako lanpostu batek zortzi ezaugarri garrantzitsu ditu:
1.

Zuzeneko berrelikadura. Langileak lortzen ari diren emaitzak berehala ezagutu
behar ditu. Jardueraren ebaluazio hori lanpostuan sar daiteke (deien enpresa
batean kontrol elektronikoaren bitartez, alegia), edo behatzaile batek egin dezake.

2.

Bezeroekiko harremana. Aberastutako lanpostu bateko langileek zerbitza
ditzaketen bezeroak dituzte, bai elkarte barruan baita bertatik kanpo ere.
Adibidez, enpresa bateko zuzendariaren auto-gidariak aberastutako lanpostu bat
du.

3.

Ezagutza berriak. Aberastutako lanpostu batek aukera ematen du langilea
psikologikoki
aurreratzen ari dela sentiarazteko. Bestalde, lanpostu eskasek ez dute ezagutza
berririk eskaintzen.

4.
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izan behar dute; adibidez, une berezi batean zein lan egin nahi duten aukeratzea.
5.

Esperientzia berezia. Aberastutako lanpostu batek ezaugarri bereziak
ditu; adibidez, segurtasuneko langile batek aukera du bere nagusiari eraikinetako
desegokitzapenen berri emateko.

6.

Baliabideen

kontrola.

Lan-taldeek

beren

"aurrekontu

txikiak"

izan

behar dituzte eta beren gastuen ardura onartu behar dute. Edo langile bakoitzak
lanerako behar dituen baliabideak eskatzeko aukera izan dezake (adibidez,
ordenagailu pertsonalerako CDak edo pendrive-ak).
7.

Komunikazio zuzenerako baimena. Aberastutako lanpostu batek aukera
ematen dio langileari bere emaitzak erabiltzen dituztenekin komunikazio zuzena
izateko; adibidez, kalitatearen inguruan bezeroek dituzten kexak entzuteaz
arduratzen den teknikariarekin.

8.

Norberaren ardura. Lanpostu on batean, langileak beren emaitzen erantzule
dira. Horrela, gauzak ondo egiten dituztenean goraipamenak jaso ahalko dituzte,
edo kritikak, gauzak gaizki egiten dituztenean.

FRUSTRAZIOA

Segidan, frustrazioaren kontzeptua eta garrantzia aztertuko ditugu, baita frustraturik daudenen
jokaeren edo portaeren ezaugarriak, eta frustrazio-egoeretan azaltzen diren jokaera motak ere.
Gainera, frustrazio-egoeratik motibazio-egoerara igarotzen lagunduko duten teknikak ikusiko
ditugu; teknika horiek frustrazio-egoera saihestea eta ekiditea dute helburu, motibazio-egoera
mantenduz eta areagotuz (Soto, 2001).

Kontzeptua eta garrantzia
Frustrazioa da helburu bat lortzeko pertsonaren jokabideak izaten duen blokeoa. Gizakien
inguruan sortzen diren arazoen ikerketetan garrantzizkoa izan da frustrazioa, bai erakundeen
arloan baita arazo hori txikituko duten ekintzen diseinuan ere.
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Frustrazioaren jatorria lanaren alorrean kokatzen denean, eragin kaltegarria sortzen duen
faktore nagusitzat hartzen da; horrela, gizabanakoaren errendimenduan eragiten du, eta
pertsonaren garapenean traba da. Hori dela eta, aspaldidanik, enpresei kritika egin izan zaie,
bertako zuzendaritzek ez baitute ezer egin arazo horri konponbidea emateko.

Jatorria
Guk geuk, besteek bezala, motibazio pertsonalak ditugu, eta horiek asetzeko ahalegina egiten
dugu. Askotan, nahiz eta ahalegina egin, zailtasun asko aurkitzen ditugu bide horretan eta,
horiek gainditzen ez badira, ez dira helburu jakin batzuk lortzen. Zailtasun horiek bi
motatakoak izan daitezke: barnekoak eta kanpokoak.
-

Barneko zailtasunez hitz egiten hastean, lehenik eta behin aipatu beharko litzateke
pertsona batek gaitasun nahikoa ez izatea; adibidez, titulu bat lortzerakoan gerta
daiteke ikasi behar izatea eta gizabanakoak gaitasunik ez izatea horri dagokion
proba gainditzeko. Barneko beste zailtasun bat litzateke ikasitako jokaeretan
egokitzapenik ez izatea; hau da, egoera berri batzuetan arazoak sortuko balira,
horiei konponbiderik ez aurkitzea.

-

Kanpoko zailtasun aipagarrienak honako hauek lirateke: zailtasun ekonomikoak,
familiaren erresistentzia, gizarteko arauak...

Arazo horiek guztiak zapuzgarritzat har daitezke; izan ere, gehienetan, helburuak lortzea
galarazten diguten zailtasunak dira.
Pertsona askok eta askok erabateko gatazka bizi dute, eta gatazka horren oinarria hau
litzateke: nik nolakoa izan nahi dudan eta besteek ni nolakoa izatea nahi duten; beste era
batera esanda, gatazka dute edozer gauza egiterakoan besteen onespena bilatzen dutelako.
Jakina da pertsona guztiak ez garela berdinak eta, ondorioz, frustrazioak ez digu berdin
eragingo; hori guztia pertsona bakoitzak dituen esperientziek eta helburu jakin batzuk lortzeko
presak eragingo lukete.
Beraz, esan daiteke arazo oro izan daitekeela zapuzgarria, helburu bat lortzea eragozten badu.
Horrela, gatazka sor daiteke lan bat gaizki ordaindua izan denean baina ospe ona duenean,
edo lana hobeto ordaindu denean baina ospe gutxi duenean. Soldata altuagoa eta bizi-maila
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hobea edukitzearen eta lan-taldean aintzat hartua izatearen arteko gatazkak ekoizpena
murriztea eragiten du. Besteak nahi duen bezalakoa izatearen eta nik nahi dudan bezalakoa
izatearen arteko gatazka. Ni besteak nahi duena naizen neurrian, ni ez naiz ni izango
(Fromm, 1974). Niaren sentimendu ezak besteen onespenaren mende egotearen larritasuna
dakar.
Barrera edo motibaziozko gatazkak frustrazio-sintomak sor ditzake, eta hainbat faktoreren
araberakoa izan daiteke:
-

Pertsona bakoitzaren esperientziaren araberakoa, baita bizimodu eta egoera
desberdinen araberakoa ere, pertzepzio desberdinak daudelako.

-

Frustrazioaren aurrean bakoitzak duen aurretiko jarreraren araberakoa. Horrela, norberak
frustrazioarekiko duen aurretiko jarrera edozein izanda ere, egoerak zailtzen
doazen heinean, motibaturiko portaera batetik zapuztutako portaera batera
pertsonak asko aldatzen dira. -

Eragilearen araberakoa. Ez da gauza bera eragilea

objektu, egoera edo pertsona bat izan; azken horiek gehiago eragiten dute.

Eraginak
Frustrazioak emozio ezkorra sortzen du modu gorenean; horrek adimena menderatu eta
jokabide-aldaketa eragiten du; arazoak konpontzearen helburua desbideratzeko zentzuan
gertatzen da. Hori guztia garapen pertsonalerako joera ezagutarazteko aurrerapen-maila da.

Jokaeren edo portaeren ezaugarriak
Pertsona baten portaera estereotipatua da, aldakortasun- eta sormen-gaitasuna galtzen
duenean. Estereotipo hori sustatzen du pertsona frustratua egoera nagusiki sugestionagarri
batean egoteak arrazonamendua desagertu delako (bai kritikotasuna, bai bereizketarako
gaitasuna).
Frustrazio-egoeraz kanpo dauden enpresak, langile frustratuz osatuta dauden lantegiak ez
bezala, bide berri eta hobeak bilatzera bideratzen dira. Frustratuak, aldiz, aldaketen beldur
dira, eta betiko egoeretan babesten dira. Baina ez hori bakarrik, etsaitasun-portaera ere izaten
dute aldaketa edo berrikuntza dakarren edozeren aurrean. Testuinguru horretan:
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-

Pertsona suntsitzailea da.

-

Ez dago helburu konkretuetara begira, motibaturik dagoenaren portaeran
gertatzen den moduan.

-

Portaera ere zapuzgarria izan daiteke eta horrek tentsioa areagotzen du. Horrela,
erasoa deuseztatu ezin diren objektuetara zuzentzen denean, frustrazioa handitu
egiten da.

-

Zigorrak frustrazio-egoera areagotzen du, motibazio-egoeran gertatzen denaren
aurka; azken horretan, zigorrak ekintza burutik kentzen du.

-

Ez du logikarik, bereziki egoera arazotsuetan. Aldiz, motibaturik dauden joerak
logikoak eta mailakatuak izan ohi dira.

-

Ikasketa, garapen pertsonala eta heldutasuna eragozten ditu, motibazio-joerek ez
bezala.

-

Salbuespen gisa, egokitzailea da tentsioa gutxitzen den kasuetan; moldagarri
izatera ere irits daiteke. Baina egoera gehientsuenetan ez da moldagarria, ez baitu
pozgarririk eskaintzen.

Frustrazio-egoeretan azaltzen diren jokaera motak
Jokaera mota asko azaltzen dira frustrazioa duten pertsonengan, baina, askotan nahasirik
azaltzen direnez, zailagoa da horiek antzematea. Jokaera arruntak dira, frustrazio-maila
gutxitzera edo saihestera bideratuak, alegia.
Oro har, gizabanakoak antsietate-egoera bat jasaten du eta, teoria psikoanalitikoak aztertu eta
adierazi duenez, defentsa-mekanismoen bitartez gainditzeko joera du. Mekanismo horiek
errealitatea eraldatzeko prozesu oharkabekoak dira, beldurra eta nahigabea sorrarazten
dituzten sentimenduak kontzientziatik baztertzen direlako. Erreakzio horiek eraginkorrak dira
gizabanakoaren frustrazio-maila apaltzeko.
Jokaerak, oro har, honako hauetan oinarritzen dira:
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Talde jakin batzuei jarraipen ezkorra egiteko ohitura, esate baterako beltzei,
judutarrei, sindikatuei, erlijiosoei, eta abarri. Hori pentsamenduaren arloan
berehala sartzen da eta, ondoren, ekintzan.

-

Ekintza sinpleak, adibidez, atzamarrak zurrupatzea.

-

Adierazteko modua, izaeran ezberdintasun indibidual eta ekonomikoak oinarri
direla. Horrela, mendeko pertsonak esanekoak izan ohi dira, eta pertsona
kanporakoiak, erasokorrak.

Ia pertsona guztiek jotzen dute bateab edo bestean defentsa-mekanismoetara. Garrantzi
gutxiko gatazketan onuragarriak dira, tentsio-maila murrizten baitute eta norberaren iruzurrak
(autoengainuak) orekatzen baititu. Baina gatazkak garrantzitsuak badira, modu irekian egin
behar zaie aurre, nork bere buruari iruzur eginez ezingo baita ihes egin, lehenago edo
beranduago defentsa-mekanismoak saihestu ezin duen egoera batean izango baita pertsona.
Kasu horretan antsietatearen eragina jasan beharko du, eta horrek min larria egiten dio bere
jardunbideari.
Jokaerak zehazterakoan, honako hauek aipatuko dira:

Erasoa
Amorrua emozioarekin lotzen da. Pertsona, ideia, objektu edo egoera bati egiten zaion erasoa
adierazten du. Erasoa hiru eratakoa izan daiteke:
-

Fisikoa

edo

ahozkoa.

Gure

kulturak

ez

du

lehenengoa

onartzen

eta bigarrena, berriz, hainbat eratan adierazten da; esaterako, isekak, kritikak,
sarkasmoa, mehatxuak, irainak eta abar.
-

Irekia edo ezkutukoa. Ez baita beti agerikoa izaten.

-

Zuzenekoa edo zeharkakoa. Zuzenekoa izango da erasotzen den baliozko objektua
edo dena delakoa frustrazioaren arrazoiarekin bat datorrenean. Hala ez balitz,
zeharkakotzat hartuko da.

Zeharkako kasuetan, ordezko objektu baten aurka jotzen du eta ez du inolako loturarik
frustrazioa eragin duenarekin. Ordezko objektu hori norbera edo ikur bat izan daiteke
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(frustrazio sinbolikoa), erasoaren objektuak balio hori duenean. Erasoa aurkari ahulago baten
aurkakoa izan daiteke, eta horri bekatari deritzo (pagaburu delakoa).
Zeharkako erasoa agertu ohi da aurrez frustrazioa eragin duten pertsona edo taldeen portaera
formalki onartzen den kasuetan. Sinboliko eta bekatari bihurtzen da, erasoa benetako
erasotzaileari ezin zaionean egotzi.
Portaera erasokor batek frustrazioa dakar beti; alderantziz ere gertatzen da, alegia, frustrazioak
erasoa ekar dezake. Hasiera batean uste zen, frustrazioaren ostean inolako erasorik izaten ez
bazen, erreprimiturik zegoela. Aldiz, denborarekin ikusi da, gehienean hori gertatu arren, beste
hainbat portaera ere izan daitezkeela; hala nola, jarraian datozenak.

Erregresioa
Heldu bat haurtzarora itzultzean datza; beste era batera esanda, portaera pertsonaren adinari
ez egokitzea. Denboran atzerapen moduko bat gertatzen da eta haurren portaera adierazten
dute, adibidez: erraztasunez negar egitea, kasketak harrapatzea, nagusiaren atzetik ibiltzea, eta
abar. Portaera horietan babes moduko bat aurkitzen dute, arazoei aurre egiteko ez dutelako
modu heldu bat aurkitzen; beraz, iraganera itzuli nahi dute babes bila, batez ere, iraganean
segurtasuna bizi izan zutenek.

Finkatzea
Portaera bat, nahiz eta erabilgarria ez izan, mantentzeko joera. Aldatzeko ezintasunagatik
(gaitasun gabeziagatik edo ikaskuntza gabeziagatik), metodo zaharrak modu ez-arrazionalean
eta tematian defendatzen dira. Aurreko portaera izoztu egiten da eta portaera berriak saihesten
dira.
Finkatzea inolako erabilgarritasunik ez duten ekintzak egiten jarraitzean datza. Hasieran eduki
ohi diren jokaerak erabiltzen jarraitzen du pertsonak, eta jokaera berriak praktikan jartzea
ekidin. Ezaugarri mota hori jokaera defentsibotzat hartzen da, sarritan izu edo panikoegoeretan. Hori aurreiritzizko egoeraren ezaugarri da, egoera mota hori frustrazio-egoerekin
lotzen baita. Horrek azaltzen du zergatik diren aurreiritziak hain zailak aldatzeko, eta zergatik
landu behar diren frustrazio-arazo gisa.
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Etsipena
Aldentzeko erreakzioa da, utzikeria egoera batean berezkoa, hobetzeko etsipena, apatia.
Bakardaderantz

eta

kikiltze-egoera

batera

bultzatzen

du

ezaugarri

horrek,

baita

hobekuntzarako prozesuan etsitzera ere. Ekintzen garapenean gizakiak “blokeo” moduko bat
izaten du, eta horrek berrikuntzak oztopatzen ditu.
Bi eratara bereizten dira:
-

Kanporantz. Baztertze emozionala jasaten dute, eta beste pertsonekin loturik
dauden ekintza eta jardueretatik aldentzen dira.

-

Barrualderantz. Emozioak eta sentipenak gutxitzen dira, eta desagertu ere bai kasu
batzuetan. Estimulua kontzientziara sartzen da, nahiz eta beti ez sortu espero den
emoziorik.

Konpentsazioa
Bi modutan islatzen da jokaera mota hau:
•

Frustrazioa ekiditeko, beharrak asetzearren dituen ordezko helburuak jarraitzea.

•

Egoera egokiak ez izan arren, beharrak betetzearren egiten diren esfortzu
bereziak; horri gehiegizko ordaina esaten zaio. Gehiegizko ordaina honela gerta
daiteke:
- Frustrazioaren sortzaile den erlazioarekiko. Erlazio faltsu batek gehiegizko
adiskidetasuna barneratzea dakarren erru-sentimenduarekin gertatzen da.
- Oinarrizkoagoak diren beste erlazioekiko. Enpresa arloan gertatzen da, eta oso
erraz hautematen da hierarkian behera egiten den heinean. Botere
erabakitzailea duten guneetatik aldentzeak oinarrizko beharren motibazioa
gailentzea dakar. Hala izan daiteke, maila baxuenetan enpresa zer den, norantz
doan eta zer helburu dituen ez delako jakiten izan daiteke, eta hautematen den
bakarra betebeharren eta buruzagien arteko nahasketa bat delako. Norberaren
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garapenean, ospe onean, afektuan eta antzeko oinarrizko beharretan azaltzen
diren frustrazioak gehiegi konpentsatu nahi diren mekanismo bilakatzen dira,
enpresaren biziraupenaren mugetatik harago.

Arrazionalizazioa
Justifikazio intelektuala da, argumentu faltsuen bitartez eta porrotaren aurrean. Portaera
horretan interpretazio berri bat gertatzen da, itxuraz onargarria eta arrazoizkoa.
Pertsonak aitzakiak bilatzen ditu eta egiten ari denari buruz arrazoi bat ematen du; baina ez da
benetan jabetzen bere ekintzaren arrazoia zein den, eta onargarria ez den arrazoi bat
onargarria den beste batekin ordezkatzen du. Arrazonamendu ezagunenak honako hauek dira:
-

Mahats berdeak. Lortu ezin dena mespretxatzea. Lortu ezin dena lortu nahi ez dena
bilakatzea.

-

Limoi gozoak. Benetan asetzen ez gaituen egoera baten onurez jabetzea. Asetzen ez
gaituen egoera bat goraipatzea, lehen mailan jarriz.

Proiekzioa
Besteei errua botatzean datza eta eragilea bera errugabe jotzen da. Gure kontzientziak
onartzen ez duena kanpora proiektatzen da, norberarena izango ez bailitzan besteei ezarriz.
Gizabanakoak bere motibazioa ezagutzen du eta, harekiko duen hautematea onartezina denez,
besteen gain uzten du, sentitzen duen errua deusestatzeko. Muturrera eramanda, paranoia
izeneko gaitzaren bereizgarri da proiekzioa.

Ukapena
Barnetik nahiz kanpotik eragindako estimuluetatik dator ukapena.
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dagoela esatea.

Egindakoa desegitea
Beste ekintza baten bidez, hasierako ekintza edo desira deuseztatzea. Era magiko batean
egiten da; desira edo ekintza batek beste baten bitartez indarra eta balioa galtzen ditu.

Iraulketa
Pertsona batek gizarteak onartzen ez duen bulkada bat sentitzea, eta bulkada hori gizarteak
egoki ikusten duen beste baten bidez bideratzea. Jokaera iraultzen da. Berezko helburua
helburu onargarri bilakatzen da, zeina berezkoaren aurkakoa izan ohi den, bere bulkaden
aurkako jokaera agertzen duena. Adibidez, gehiegizko portaera, ama askok dutena haurra
gehiegi babesten dutenean.

Errepresioa (ahaztea)
Freuden ustez hau da garrantzitsuena. Gustuko ez diren desira, pentsamendu eta gertakizunak
kontzientziatik kentzea. Kontzientziatik kanpo pentsamendu horiek mantentzeak energiagastu handia dakar; beraz, arriskutsutzat hartzen dena kanporatu egiten da. Sentipen eta
bizipenen errepresioak edo borondatezko baliogabetzeak arazo psikikoak fisikoan islatzea ekar
dezake.
Freuden iritziz, jendeak teknika hori erabiltzen du antsietatea lasaitzeko. Prozesu mental aktibo
bat da, eta horren bitartez pertsona batek subkontzientean hondoratzen du antsietatea
sorrarazten dion edozein pentsamendu. Gaur egun, aldiz, zerbait pentsatzea ezeztatzen duen
jardueratzat hartzen da; hori egitea ez da desatsegina, eta horretan pentsatzen ez bada ez da
errepasatzen, zeina oroimenean epe luzean mantentzearen baldintza baita eta, gainera, zorte
pixka batekin ahaztu baitaiteke.
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Sublimazioa
Bulkada adieraztea larritasunik sentitu gabe. Ez du bulkadarik kanporatzea ekiditen, portaera
ezberdin eta erabilgarriagoetara bideratzen duelako. Giza garrantzi handia du. Freudentzat
zibilizazioa da pertsonak bere sexuzko bulkaden eta bulkada erasokorren energiak
sublimatzeko duen gaitasunaren emaitza. Bulkada horiek ekintza ez-sexual eta ezerasokorrekin asetzen dira.
Konpentsazioa ezberdina da: pertsonak ordezko ekintza bat aurkitzen du arrazoi sozial bat
asebetetzeko.

Fantasia
Gizakiak kasu honetan dituen gatazketatik ihes egiten du, gauzak gustatuko litzaiokeen
modukoak direla irudikatuz. Hau da, antsietatea sortzen dion egoera ahazten du. Baina ez hori
bakarrik; nahiz eta denbora baterako izan, frustrazioa ere asebetetzen du, eta horrek sorrarazi
duen antsietatearen arrazoia ere bai. Nerabeen artean askotan ageri da ameskeriazko egoera
hori. Ikuspuntu zehatz batetik begiratuz gero, denboraldi batean erantzukizunetik aldentzen
dira horrela.
Aldentzeko jokaera horrek, askotan, erregresioa eragiten du garapeneko etapa goiztiarrei
dagozkien jokaera-ereduetara. Alegia, jokaera ez oso helduak, gehienetan norberaren
menderatze-gabezia gisa kanporatzen direnak, makurdura edo epaitzeko gaitasun eskasa dira.

Identifikazioa
Beste pertsona, talde edo erakundeekin identifikatzen direnean gertatzen da. Gizabanakoa
pertsona garrantzitsutzat hartzen da, bere helburu guztiak lortu dituela sentiarazten du;
horrela, dituen poz batzuez gozatzen du, bere jomugak lortu dituela sentitzen duen arte.

Frustrazioa saihesteko teknikak
Frustraziorik izan ez dadin, beharrezkoa da saihestea; beste edozein sendagai baino hobea da
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eta lortu ezin den helburua alde batera uzteko jokaera malgua eskatzen du; eta, bide batez, lor
daitekeen beste batek ordezkatuko du. Frustrazioa saihets daiteke, pertsonen arteko
erlazioetarako gaitasuna garatuz; modu horretan, frustrazioa sortzen denean eta gutxitu
daitekeenean ez da ezkutatzen, mozorrotzeko zaila baita, eta desorekatzailea bai ezkutatzen
saiatzen denarentzat bai erlazioaren beste muturrean dagoenarentzat. Jarraian, horretarako
teknika garrantzitsuenak azaltzen dira (ikus Soto, 2001):

Autokontrola
Autokontrolaren bidez, frustrazioa sortzen duen barrera edo oztopoa ez areagotzea lortu
behar da; egoera horretan, laguntza onartzeak lagundu dezake. Badira hainbat bide frustraziomaila areagotzen dutenak, adibidez mehatxua, zigorra, arrazoirik gabe erasotzea, eta abar.
Autokontrola aurrera eramateko zailtasun nagusiak honako hauek dira:
-

Alde batetik, kontrako sentimendu bat sortzen da, eta horrek frustrazio-ekintzak
bultzatzen ditu; adibidez, umore txarrean ez jartzen ikastea.

-

Bestetik, zenbait pertsonak egoera horietan bere burua babesteko portaera
hartzen du, baina hori oso zaila da antzematen.

Egoera zuzentzea
Frustrazioak sortutako mugak kentzea, esaterako, afektua erraztuz, taldea onartuz eta, oro har,
mota guztietako errefortzu-sistema eratuz; frustraziotik motibaziora eramango du horrek,
motibazio-egoera mantenduz eta areagotuz; gainera, frustrazioa ekidinarazten du horrek.

Katarsia
Adierazte hutsarekin frustrazioa lasaitzen duena da. Frustrazioa azaleratzeko hainbat modu
daude; horien artean, negar egitea, edo sentimenduak adieraziz idaztea. Zenbait modu daude
frustrazioa era irekian eta kalterik egin gabe adierazteko; esate baterako, saio terapeutikoak,
lokatzezko bainuak hartzea, musika lasaia entzutea, eta abar. Arazoei konponbidea eman
dakieke arazo berdina duten pertsonez osaturiko taldeetan elkartuz ere.
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Role playing
Terapeuta baten laguntzaz, gatazka-egoerak adierazten dira. Egoera batzuk asmatu ondoren,
taldekideak beste batzuen lekuan jartzen dira, hitzen eta antzezlanen bidez. Minutu gutxiren
buruan eten, eta partaideek beren sentimenduen inguruan eztabaidatzen dute. Besteen
sentimenduak ezagutu eta bizitzeko erabiltzen da, bereziki.

Laguntza terapeutikoa
Eguneroko bizitzan hainbat frustrazio-egoera jasaten dira; askotan denborak desagerrarazten
ditu horiek, inolako kalte sakonik egin gabe.
Baina frustrazioa sakona eta iraunkorra den kasuetan, ez da nahikoa denbora igarotzen uztea;
horrelakoetan beharrezkoa izaten da laguntza profesionalaren bitartez konponbidea ematea.
Hala nola, topaketa-taldeak, talde-dinamika, bioenergetikoa, sentsibilitatean trebakuntza, eta
abar.
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Testu honen edukiak bi zati nagusitan banatzen dira. Lehenengoak laneko alderdi
motibagarrienak biltzen ditu, honela sailkatuz: testuinguruko lanak edo kanpokoak, eta
edukiari dagozkion lan edo barnekoak. Bigarren zatian, aurkikuntza garrantzitsuenak pilatzen
dira, eta laneko motibazioa azaltzen duten marko teorikoak; bereziki motibazioaren eta lanjardueraren arteko erlazio ulertzen laguntzeko dira.

Muchinsky, P. (2000). Motivación en el trabajo. In P. Muchinsky (Arg.), Psicología Aplicada al
Trabajo. Madril: Paraninfo.
Atal honetan, laneko motibazioaren funtsezko kontzeptuak azaltzen dira. Oinarri
kontzeptuala ulertzen da eta laneko motibazioaren teorien sostengu enpirikoaren maila:
premien hierarkia, zuzentasuna, itxaropenak, errefortzua, helburuak ezartzea. Horrela,
ikuspegi orokorra eskaintzen da, eta laneko motibazioaren teorien laburpena. Gainera,
motibazio-estrategiak nola ezarri erakusten duten adibide praktikoak ematen dira.
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SARRERA
Behin, Sigmund Freudi galdetu zioten ea pertsona arrunt batek zer egin zezakeen ondo bere
ustean. Jakina da zer erantzun zuen: “maitatu eta lan egin” (Erickson, 1963). Freuden ustez,
maitasun-beharrak familiaren bitartez asetzen dira, eta lanak bizitzako beste edozer gauzak
baino eragin handiagoa du pertsona bat errealitatera gerturatzeko. Hori dela eta, Freudek
esaten zuena egokia da jarduera psikologiko osasuntsu bat izateko (Quick, Murphy, Hurrell
eta Orman, 1992).
Pertsonaren lana eta zeregina kontuan hartzeak paper garrantzitsua jokatzen du nortasunaren
sentimenduan, autoestimuan eta ongizate psikologikoan. Lana oinarrizko ezaugarria da
gizabanako gehienen bizitzan. Aurreko atalean ikusi bezala, lanak barneko balioa (intrintsekoa)
eta balio instrumentala izan ditzake:
− Lanaren barneko balioa (intrintsekoa): pertsonak lana garatzen duenean eta lanean
aurkitzen duen balioa da.
− Lanaren balio instrumentala: bizitzaren beharrak banatzean datza eta pertsonaren
gaitasunean, adimenean eta ezagutzan kanal baten moduan zerbitzatzea.
Lana eta familia banatzea erakundearen iraultzaren garaikoa da. Orduan ezinbestekoa izan zen
etxea uztea eta lanera joatea. Kanter-ek proposatu zuen tentsioek eta gaitzek sortzen duten
sistemaren ezaugarrien ezagutza erabil daitekeela, pertsona bat beste sistema batera nola
egokitzen den ulertzeko (1977). Argi dago langile gehienek ez dutela laneko presioa uzten
lanaldia bukatzean.
Beraz, atal honen xedea da pertsonak lanean duen ongizate-sentimendua aztertzea eta estresak
ongizatean nola eragin dezakeen adieraztea. Analisiaren puntu esanguratsu bat honako hau
izango da: ongizaterako behar den “maitasuna eta lana”ren arteko oreka, eta lanarekin loturiko
gaiek harreman hori nola desoreka dezaketen.
Beraz, atal honetan azalduko da ingurumenak osasun mentalean duen eragina. Hori baino
lehen, osasun mentalaren kontzeptua argituko da, baita horren garapenerako faktoreak
identifikatu ere. Bestalde, lan-estresa aztertuko da, eta estresaren inguruko gai nagusienak
garatuko dira eredu batez baliatuz. Gai horiez gain, familiaren eta lanaren arteko gatazkaren
oinarria argituko da eta, horrekin batera, lanbide profesionalak dituzten bikoteen senideei
dagozkien gaiak aztertuko dira. Azkenik, langabeziaren ondorio psikologiko garrantzitsuenak
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zein diren aurkeztuko dira.

OSASUN MENTALAREN ETA INGURUAREN ARTEKO
ERLAZIOA LANEAN

Atal honetan, osasun mentalaren kontzeptua azalduko da zehazki, nahiz eta definizio osatu
bat eratzea ez den lan erraza. Horregatik, osasun mentalaren funtsezko ezaugarriak aurkeztuko
dira eta, horren ostean, osasun mentala mugatzen duten inguruko bederatzi faktore
zerrendatuko dira.

Osasun mentalaren azalpena
Zaila da osasun mentala definitzea; izan ere, ez dauka definizio zehatzik, eta gaia azaltzeko
errazagoa da bere ezaugarriak aipatzea definizio bat ematea baino. Giza estandarrek laguntzen
diote osasun mentalaren esanahiari (horietariko asko mendebaldeko gizarte modernotik
datoz), hala nola, buruko gaitzaren inguruko sendagileek proposaturiko estandarrek. Ez dira
aztertuko iturri horiek osasun mentalari eginiko ekarpenak, baizik eta osasun mentalaren
ikuspegi orokorra hartuko da. Warr-ek (1987) eginiko ikerketetan oinarriturik, bost osagai
nagusi bereiz daitezke osasun mentala azaltzeko (Muchinsky, 2000):

Ongizate afektiboa
Bi dimentsio ditu: plazerra eta aktibazioa. Plazerraren maila bat etor daiteke aktibazio altu edo
baxuarekin, hau da, atsegingarria edo desatsegingarria izan daiteke. Bi dimentsio horiek eragin
zuzena izan dezakete ongizate afektiboan. Esaterako, depresio-sentimenduak maila baxuko
ezaugarria izango du dimentsio bakoitzean eta antsietatea duenak, berriz, plazer-maila baxua
eta aktibazio-maila altua izango ditu. Esaterako, zoriontsu eta energiaz beterik adierazleek maila
altuko ezaugarriak dituzte bi dimentsio horietan.
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Gaitasuna
Osasun mentala ona ikus daiteke arrakastaren maila egokietan edo hainbat ekintzatarako izan
daitekeen gaitasunean; hala nola, norberaren harremanetan, arazoak konpontzerakoan, lana
ordaintzean, eta abar. Gai den pertsonak baliabide psikologiko egokiak izango ditu bizitzaren
presioak gainditzeko. Ezbeharren aurrean dagoenean, osasun mentala egokia duela nabaria
izango da. Presio horiei ondo erantzuteko beharrezkoak dira trebetasun kognitiboak eta
psikomotoreak, baita errealitatearekin bat datozen iritzi eta sinesmenak ere.

Autonomia
Gizakiak inguruaren eraginari aurre egiteko eta iritziak zehazteko duen ahalmenari dagokio.
Independentzia eta autoerregulazioa bilatzeko joera horrek buruz osasuntsu egotea esan nahi
du. Autonomia da, bizitzan dauden zailtasunen aurrean, modu indartsu batez erantzuteko
motibazioa. Hala eta guztiz ere, kontuan hartu behar da mendebaleko gizartean autonomia
gehiago bultzatzen dela ekialdeko gizartean baino.

Jomugak
Buruz osasuntsua denak inguruan ondo barneratzen den gizakitzat hartzen du bere burua.
Helburuak zehazten ditu, eta horiek lortzeko beharrezko ahalegin guztiak egiten ditu. Jomuga
altuak, motibazio altua, aukera berriak hobeto zaintzea, eta norberaren erronkak gainditzeko
konpromisoa adierazten du horrek. Era berean, jomuga-maila baxua adierazten da ekintza
murriztuetan eta egungo egoera onartzean, horren ondorioz izan daitekeen atsekabea kontuan
hartu gabe. Nork bere xedeak lortzeko borrokan, egoera estresagarri mordoari egin dakioke
aurre, eta, egia esan, helburu zailak betetzen ahalegintze hutsarekin ager daitezke halako
egoerak. Osasun mentala egokiaren aurrean nahitaezkoa da jomuga altuak edukitzea,
gizabanakoarentzat desegoki diren egoeretan batez ere, horietan garrantzitsua baita aldatzeko
nahia izatea.

Funtzionamendu osoa
Pertsonaren osotasunean datza. Buruz osasuntsu dauden pertsonek oreka, armonia eta barne83
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erlazioa erakusten dute. Freudek dio barne-funtzionamendua dela maitasuna eta lanaren
garrantzia orekatzeko gaitasuna. Barne-funtzionamendua kontuan har daiteke denboran zehar
ere, oro har, bi faseen arteko oreka gisa: batetik, jomugak lortzeko aldietan onartutako
tentsioaren fasea eta, bestetik, tarteko denboraldien erlaxazioaren fasea.
Warr-en (1987) ustez, berriz, osasun mentala ongizate psikologikoaren ezaugarri
garrantzitsuenen balorazio orokorrean datza. Lehiakortasunak, autonomiak eta nahiak islatzen
dute pertsona baten portaera. Sarritan, gizakiaren ongizate afektiboa finkatzen dute horiek.
Esaterako, egungo zailtasunei aurre egiteko ezintasunak (gaitasun baxua) bizi-larritasuna ekar
dezake (ongizate afektiboaren alderdi bat). Ongizate afektiboa medikuntzaren irizpideetan
oinarritzen da: gizakiak baieztatzen du fisikoki nahiz psikikoki ongi sentitzen dela, inolako
ezintasun psikologikorik edo fisikorik izan gabe. Hala ere, barne-jarduera bost osagairen
arteko harremanaren bitartez gertatzen da, eta horrek gai zabalagoak hartzen ditu bere gain.

Osasun mentala mugatzen duten inguruneko faktoreak
Warr autoreak (1987) azpimarratzen du, laneko ongizate-sentimendua ulertu ahal izateko,
osasun mentala mugatzen duten inguruneko faktoreak ulertu behar direla. Horrela, ongizate
psikologikoaren oinarrian dauden bederatzi mugatzaile identifikatzen ditu (Muchinsky, 2000).

Kontrolerako aukera
Inguruneak pertsona bati gertaerak eta ekintzak kontrolatzeko ematen dizkion aukerak
lirateke. Osasun mentala indartu egiten da, norberaren kontrola sustatzen duten neurriengatik.
Kontrolak funtsezko bi osagai ditu: aukeratutako moduan erabakitzea eta jokatzea, eta
ekintzaren ondorioak aurresateko aukera. Bigarren osagai horren ezak kontrolaren gabezia
zehatza eragiten du. Hots, pertsona batek erabakiak hartzeko eta jarduteko aukera izan, baina
ondoriorik ezin aurresan ahal izatea. Hartutako portaeraren ondorioak ezagutzen ez badira,
ezin da gerta daitekeena kontrolatu.

Gaitasunak erabiltzeko aukera
Inguruneak trebetasunen garapena eta erabilera noraino eragotz edo bultza dezakeen esan
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nahi du. Gaitasunen erabileran bi mugatzaile mota daude. Alde batetik, pertsonek dituzten
gaitasunak erabiltzea galarazten dutenak daude; horien ordez, ohiko jokaerak soilik onartzen
dira. Bestetik, gaitasun berriak eskuratzea mugatzen dutenak daude, pertsonak errendimendumaila baxuan egonarazten dituena, ekintza konplexuetan sartzeko gaitasuna izan arren.

Kanpotik sortutako helburuak
Ingurunean sortzen diren helburuen aipamena egiten du honek. Inolako eskakizunik egiten ez
duen inguruneak ez du ez lorpenik ez jarduerarik bultzatuko. Bestalde, helburuak zehaztera
eta lortzera bultzatzen duen inguruak eragin baikorra duten jardueretara bideratuko gaitu,
modu intrintsekoan edo osasun mentalean duen eraginaren bitartez.

Aniztasuna ingurunean
Ingurune batzuek helburu eta jarduera errepikakorrak eta aldatzen ez direnak sortzen dituzte.
Nekez gerta daiteke beharrezko jarduera errepikakorrek osasun mentalean laguntzea, beste
zenbait ezaugarriren modura. Alegia, berritasuna barneratzen duten eta ohiko jarduera eta
egoerak puskatzen dituzten ezaugarrien modura.

Argitasuna ingurunean
Pertsona baten ingurunearen argitasunak bi osagai ditu: lehena, norberaren ekintzen
ondorioen gaineko feedbacka da; bigarrena, aldiz, rolaren eta arauzko portaeren gaineko
eskakizunen argitasuna da, eta inguruneko bertako estandarren onarpen-maila.

Diruaren erabilgarritasuna
Dirua edukitzeak ez du osasun mentala ziurtatzen, baina dirua ez edukitzeak arazo psikologiko
larriak sor ditzake. Pobreziak murriztu egiten du norberaren bizitza kontrolatzeko aukera.
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Segurtasun fisikoa
Inguru fisiko ziurrari egiten dio erreferentzia. Inguruneak pertsonak kalte fisikoetatik
babesteko beharra du, baita janaria, loa eta etxebizitzaren inguruko segurtasuna eskaintzeko
beharra ere. Horiek denboran iraunkorrak izatea komeni da, bizilekuari dagokionez jarraipen
bat espero dezaten.

Norberaren harremanetarako aukera
Inguruak desberdinak dira, besteekin harremana izateko ematen duten aukeraren arabera.
Besteekin kontaktua izateak laguntasun-beharrak asetzen ditu, baita bakardade-sentimenduak
murriztu ere. Bestetik, norberaren harremanek babes soziala eskaintzen dute; babes horrek
izate emozional eta instrumentala du, eta arazoak konpontzea errazten du laguntza eta aholku
praktikoen bitartez. Jomuga anitz lor daitezke pertsona askoren esfortzua elkartze hutsarekin.
Azkenik, talde bateko kide izatea helmuga jakin batzuk lortzeko funtsezkoa izan daitekeela
azpimarratu behar da, batzuetan, gizabanako bakar batek lortu ezin ditzakeen helburuak
lortzeko beharrezkoa.

Gizarte-kokapena
Gizarte-egitura baten baitan, oso garrantzitsua da besteen onespena duen posizioan egotea.
Besteen onespena, oro har, rol bati lotutako ezaugarri eta ekintzekin sortzen da. Rol bat
agerian izateak ezaugarri batzuen jabe izatea eta gizartean betebehar jakin batzuk egitea esan
nahi du. Kokapen jakin batek dakarren estimu-mailarekiko akordio zabala aurki daiteke, maiz.
Warr-ek (1987) aitortu zuen bederatzi dimentsio horiek gainezarri egiten zirela; baina
inguruneak osasun mentalean nola eragiten duen ulertzeko, uste zuen beharrezkoa zela
bakarka aztertzea. Osasun mentala hobetzeko ingurunea aldatu nahiko balitz, bederatzi
dimentsio horiek helburu emankorrak izango lirateke.
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LAN ESTRESAREN KONTZEPTUA ETA GARRANTZIA

Atal honek aztertzen du, ikusitako bost osagaien ikuspegiarekin jarraituz, lanarekin erlazioa
duten osagaiek nola errazten edo eragozten duten ongizate psikologikoa.
Lan guztiak dira potentzialki estresagarriak, nahiz eta lan batetik bestera tentsio-egoerak nabarmen
aldatzen diren. Batzuk oso gogaikarriak dira, besteak beste, makinak kontrolatzea eta jabetzak
zaintzea. Beste batzuek, aldiz, nekea eragiten dute; hala nola, estimulu kantitate handiak maneiatzen
dituzten lanek.
Pertsonek aktibitatean murgildu nahi izaten dute, baina zenbait ekintzek eragin ezkorra edo
nahi ez den eragina sorrarazten dute, tentsio emozionalak, loaren gorabeherak eta lanean
errendimendua gutxitzea, esaterako.
Pelletier-ek (1977) azaltzen duenez, estresak eta eragile psikologikoek zeregin garrantzitsuagoa
betetzen dute desoreka kronikoetan, gaixotasun larri edo infekzioetan baino. Hori dela eta,
langileak eta erakundeak geroz eta gehiago ohartzen dira laneko estresak dituen ondorio
txarrez.
Ildo horretatik, Ilgen-ek (1990) honako hau baieztatzen du: “langileen ongizatea da egungo gai
garrantzitsuenetariko bat”. Lanaren arrisku psikosoziala onartzeak estresaren inguruko
ikerketak bultzatu ditu medikuntzaren, psikologiaren eta jokabideen arloetan.

Estresa kontzeptuaren mugaketa
Diziplina guztietako ikerketek laneko estresaren zergatiak, sintomak eta ondorioak aztertu
dituzte. Jarraian, Peiró-ren (1996) lanean oinarriturik, estresaren inguruko izendapen anitzak
ikusiko ditugu.
Estresa hitza latinezko stringere hitzetik dator, eta bere esanahia da estutzea (Cox, 1978). Asko
erabili da terminoa, eta askok diote, hain anbiguoa denez, erabiltzeari utzi egin beharko
geniokeela. Definizio ugari daude. Batzuen ustez, estresa subjektiboki defini daiteke; beste
batzuen ustez, alabaina, objektiboki. Ikertzaile batzuek diote, berriz, definizio global bat
izango litzatekeela egokia. Eta, azkenik, estresa dimentsio anitzekoa dela uste dutenak ere
badaude.
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XVIII. mendera arte lan neketsua, kontrakotasuna edo atsekabea adierazten zuen. Gerora,
fisikariek objektu baten gainean ezarritako indar bat deskribatzeko erabili ohi zuten.
Bolumenean, itxuran, eta tamainan izandako aldaketak esfortzutzat hartzen ziren. Hortik
datoz estresa eta esfortzua.
XIX. mendean, pentsatzen zen barne-egoera iraunkor bat bilatzea eta mantentzea zela bizitza
“aske eta independente” baten esentzia. Ikertzaileak egoera bat iraunkor mantenduko zuten
egokitzapen-aldaketak identifikatzen saiatzen ziren. Orekaren bilaketa horri homeostasi izena
eman zitzaion, zein homois (berdintsua) eta stasis (egoera) hitzetatik datorren. Estresa
homeostasiarentzako arriskua zela uste zen (oreka galtzea), baina hitz horren erabilera
aldaketen eta zehaztasun faltaren mende zegoen.
Estresa estimulu eta erantzun modura (edo biak batera) ulertzen saiatzean sortutako zalantzek
eragin zuten honako estres-eredu hauek lantzeko oinarriak ezartzea; bereziki inguruneari,
osasunari eta norberari dagozkio. Horrela, Cox-ek (1978) hiru eredu mota bereizi zituen:
- Erantzunetan oinarrituak: estresa mendeko aldagaitzat ikusten zuten, hau da, arrisku
edo gehiegizko lan bat bezalako estresagarri bati eman zaion erantzun edo erreakzio
gisa.
- Estimuluetan oinarrituak: estresa inguruneko aldagaitzat hartzen zuten (gehiegizko
zarata, hotza edo denbora-epe motz batean egin beharreko lana).
- Elkarreragileak: estimulu- eta erantzun-ereduekin bat egiten zuten, baina eragina izan
zezaketen

faktore

gehiago

proposatzen

zituzten,

hala

nola,

nortasun-

ezberdintasunak.
Erantzunetan oinarritutako ikuspuntuaren jarraitzaile garrantzitsuenetako bat, eta agian
hedatuena, Seyle izan zen (1956), eta haren ideiak urte askoan nagusitu ziren estresaren
inguruko ikerketetan. Selyek laborategietako arratoietan abelgorri-obarioen aterakinak
injektatzeak hiruko aldaketa morfologiko bat eragiten zuela sumatu zuen: adrenokortikoa
gehitzea, urdail eta hesteetako ultzerak, eta kontrakzio timikolinfatikoa. Sumatu zuen beste
aterakin arrotz batzuen injekzioek ondorio berak eragiten zituela, hotza, beroa, X izpiak, mina
eta behartutako lana agertzearekin gertatzen zen moduan. Hiruko erreakzio hori erantzun ezespezifiko bat zela ondorioztatu zuen, estimuluaz gain agertzen baitzen. Orduan, moldatze
sindrome orokorra hitza erabili zuen erantzun eredu hori deskribatzeko. Geroago, hiru denbora
fase identifikatu ziren; hasierako alarma-erreakzioak erresistentzia fase bati egiten dio lekua,
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eta berehala bukatzen da egokitzapen-esfortzuak alferrikakoak badira. Seyle-k egokitzapengaixotasuna delakoa identifikatu zuen, gizakia hasierako estresa maneiatzen saiatzen denean
agertzen dena. Eredu horren arabera, agente homeostatikoki suntsitzaile batek zehaztugabeko
egokitzapen-erantzun bat eragiten du.
1950eko hamarkadaren erdialdera, Seyle-k “eginkizun edo minaren ondorioz sorturiko
aldaketa ez-espezifiko guztien baturaren” erantzun moduan definitu zuen estresa. Aurrerago,
definizio horiosatu egin zen: “gorputzaren erantzun ez-espezifikoa, ezartzen zaion edozein
eskakizunen aurrean”.
Seyle-k estres ona eta estres txarra bereizi nahi zituen, eta eustres eta distres izendatu zituen. Hemen
gehienbat “distres” edo eragin ezkorra sortzen duten estresei buruz arituko gara; izan ere,
horiek pertsonengan duten eragin kaskarra ezagutu nahi da.
Seyle-ren ereduaren kritikariak hipotesiaren zehaztasun gabezian oinarritu ziren. Askoren
ustez, estres fisikoen ikerketarako diseinatutako laborategiko ohiko egoerek ondoeza, mina
edo antzeko erantzun emozionalak eragin ditzakete. Seyle-k uste zuen subjektuak horri
guztiari eta estresatzaile fisikoari erantzuten ziola. Seyle-ren metodoaren bigarren arazoa zen
estresaren erantzunaren lehen bitartekariak zehazteko ezintasuna, hots, estresaren jatorria
kontuan izan gabe, hura sortzeko erabiltzen den mekanismoa. Adibidez, gerta daiteke lehen
bitartekaria aparatu psikologiko inplizitua izatea kilika emozionalean, zeinak estimulu
kaltegarria agertzen laguntzen zuen Seyle-ren ustez. Horrek ikertzaileak suposatutako
zirkulazio-sistema edo sistema neutrala baino maila konplexuagoan eta integrazio altuagoko
batean kokatuko luke lehen bitartekari hipotetikoa. Alde horretatik, ondorengo lanak
estresarekiko subjektuaren erantzun pertzeziozko eta afektiboetan (emozionaletan) oinarritzen
ziren, eta ez erreakzio fisiologikoetan soilik.
Lazarus (1966) izan zen ikuspuntu elkarreragilea bultzatu zuen aurrenetarikoa. Bere estresaren
ereduaren kontzeptu nagusia mehatxua zen; garrantzitsutzat jotzen den zerbaiten etorkizuneko
gabetze aurreikusitakotzat hartzen zuten hori. Mehatxua selfarekin erlazionatzen da ia beti, eta
selfa zaintzea eta sustatzea gizakiaren oinarrizko funtsa dela uste da. Lazarusek dio prozesu
kognitiboak direla atentzioa, hautematea, ebaluazioa, eta abar barneratzen dituzten balorazioprozesuak. Lehen mailako balorazioa, zeina mehatxua hautemateko prozesu inplizituetan
baitatza, bigarren mailako balorazioaren ezberdina da; bigarren horrek mehatxua
maneiatzearekin eta gutxitzearekin du zerikusia.
Inguruko eragileek eta pertsonek elkarri eragiten diote, lehen eta bigarren mailako balorazioak
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zehazteko. Arrisku objektiboak eta antzeko elementu fisikoek, hurbiltasunak eta gakoen
anbiguotasunak gehitzen ditu gizakiaren ezaugarri motibatzaileak eta sinesmen-sistemak, lehen
mailako mehatxu bat hautemateko arriskuaren potentziala gehitzeaz gain. Aurre egiteko
gaitasunen eta egoerazko mugen arteko elkarrekintzak gidatzen du bigarren mailako
balorazioa. Ingurumenari buruzko sinesmen orokorrak eta norberaren baliabideek ere
gidatzen dute balorazio mota hori. Lazarusen formulazio teorikoa (1966) nahiko iraunkorra da
eta, mehatxuen balorazioa egiterakoan, diferentzia indibidualetan egiten du enfasia. Ikusten
denez, estresaren eredu psikologiko bat da.
Cox-ek eta Mackay-k (1979) eredu elkarreragilearen aldakuntza bat deskribatu zuten.
Oinarrizko elementua da norbanakoaren lau aalderdiren eta ingurunearen arteko erlazio
dinamikoa. Alde batetik, inguruneak exijentziak eta mugak ezartzen ditu, nahiz eta, bestetik,
laguntza eskaini. Gizakiak balioak eta beharrak (exijentziak) izateaz gain, horiei aurre egiteko
baliabideak ere baditu. Exijentzien eta baliabideen balorazio kognitiboa etengabeko prozesua
da, eta horien arteko desorekak, estresa eragiteaz gain, homeostasia berreskuratzeko
ahaleginera bultzatzen du. Ahalegin horiek modu askotan gera daitezke agerian: balio handitze
kognitiboa, erantzun fisiologikoa eta jarduera portaeran. Hala eta guztiz ere, ez da argi
geratzen noiz den erantzuna estresagarria; eta kritika hori eredu elkarreragile guztiei dagokie.
Cooper-ek eta Marshall-ek (1976) eredu elkarreragileen beste aldaera bat proposatu zuten,
laneko estresa deskribatzeko. Sei iturri potentzial identifikatu zituzten, lan barruko faktoreak
barne, zeinek erlazioa baitute laneko funtzioekin eta pertsonen arteko erlazioekin. Gero
garatuko den ereduaren arabera, denek zuten eragina gizabanakoarengan, eta laneko oinazeen
hainbat sintoma eragin zitzaketen (lanarekiko atsekabea, depresio-egoerak edo gaixotasun
kardiobaskularrak).
Ezaugarri batzuk komunak dira eredu elkarreragile guztientzat. Esplizituak edo inplizituak
diren kontuan hartu gabe, eredu bakoitza agertzen den testuinguruak zerikusia izan behar du
moldakortasunarekin eta homeostasiarekin. Gainera, eredu bakoitzak iradokitzen du
aintzakotzat hartu behar direla aldi berean inguruneko estimuluak (kanpoko estresagarriak),
desberdintasun indibidualak (bereziki beren balorazio kognitiboari dagokionez) eta eragin
batzuen neurriak (estresarekiko erreakzioak). Eredu horiek estresaren ikerketekin elkartuta
dauden parametroak bereizten saiatzen dira. Hala eta guztiz ere, zabaltasunean irabazten
dutena sakontasunean galtzen dute. Beste modu batean esanda, barnean izan behar dituzten
aldagaiei egiten zaie kasu, estresa agertzen den moduan jarri beharrean arreta.
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Oro har, eredu elkarreragileetan iradokitzen da estresa sortzen dela hainbat faktore
indibidualek (adina eta aldia, nortasuna eta adorea) egoera batzuk mehatxagarriak direla (lan
asko, nagusi-aldaketa) uste izatera eramate hutsarekin. Orduan, neurotikoek antsietatea izateko
joera dutenez, oro har pertsona egonkor batek baino estres kualitatibo eta kuantitatibo
gehiago sentitzen dutela esaten dute. Mehatxuak sentitzen direnean, pertsonek egoerei aurre
egiteko mekanismoak dituzte; batzuek emaitza onak lortuko dituzte, beste batzuek, ordea, ez.
Estresaren pertzepzioak eta errealitateari aurre egiteko mekanismo osasuntsu bat aplikatzeak
estresa gutxitzea dakar. Aldiz, mekanismo desegokiak izateak, denboran azkarra den arazoa
kroniko bihur dezake.
Exijentzien eta baliabideen artean desoreka egotea funtsezkoa da estresaren inguruan dauden
teoria gehienentzat. Hainbeste aldiz aipatutako McGrath-en definizioa (1976: 1.352), Lazarusena bezalaxe (1966), gizabanakoaren pertzepziozko aldagaietan zentratzen da.
Zentzu askotan, definizio horrek barne hartzen ditu teoriko gehienen ustean estresaren
elementu garrantzitsuenak direnak; hots, ingurune eskatzailearen balorazio subjektiboa,
exijentziek baliabideak gaindi ditzaketela ohartzea, eta horren ondorioak garrantzitsuak direla
jabetzea.

Estresaren

definizio

unibertsalik

ez

dagoenez,

ingurunearen

faktoreak

estresagarritzat hartzeko, oro har, honako hauek onartzen dira: banakako erantzunak tentsio
moduan, eta prozesamendu kognitiboa eta nortasun-ahalmenak aldagai interkurrente gisa.

ESTRESAREN ZERGATIAK

Norbanakoari dagozkion barne-arrazoiak eta inguruneari dagozkion kanpo-arrazoiak
bereizten dira estresaren azalpenen artean (Peiró, 1996). Nahiz eta horren inguruko
hausnarketa modu berezituan egin, hiru alderdi dituzte komunean. Lehendabizi, ez dira beti
ordenan sailkatzen, estresagarri bakoitzaren garrantzia desberdina baita lan eta garai
bakoitzean. Hala ere, pertsona gehienentzat ez dira berdinak estresagarri horiek; izatez,
gerente batzuek izan ere ez dituzte. Bigarrenez, askok beren artean erlazioa dute; bakoitza
bere aldetik sailkatu arren, elkarren artean harremana izan dezakete. Hirugarren tokian,
zerrenda horiek ez dira behin betikoak, faktore batzuk falta baitira. Dena dela, arazoa
ulertzeko abiapuntua eratzen dute.
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Lanari dagozkion estresaren zergatiak
1)

Laneko eskakizunak. Zenbait ikerketatan frogatu da lanari loturiko ezaugarri
batzuk estresagarriak direla. Gainera, lan batzuk besteak baino estresagarriagoak
dira. Esaterako, lanean gehiago exijitzen denean estresagarriagoa izango da a)
erabakiak hartzea, b) makinak etengabe zaintzea, d) besteekin etengabe informazioa
trukatzea, e) egoera fisiko desatseginak eta f) antolatu gabeko lanak egitea.

2)

Funtzioen arteko gatazka. Eskakizunetan izaten den desadostasunaren ondorioa
litzateke estresa. Gatazka horren eragin ezkorrak urriagoak dira gizarte-sostenguan
oinarrituta dauden lan-giroetan, hau da, babesa eta laguntasuna nagusi diren lekuetan.

3)

Zalantzazko funtzioak. Ziurgabetasunak sortutako estresa. Zer egin behar den, edo
zer egitea eskatzen duten ondo ez dakizunean gertatzen da.

4)

Karga gehiegi edo gutxiegi izatearen ondoriozko estresa, egiteko asko edo
gutxi izateagatik. Batzuetan egiteko gehiegi izatea estresagarria gerta daiteke
(denbora gutxian egin daitekeena baino lan gehiago egitea eskatzen denean, langileak
gerentearen lana egiteko maila edo baliabiderik ez duela uste duenean, eta abar).
Osterantzean, lan gutxiegi izateak ere estresa sor dezake, eta are gehiago honelako
lanak direnean: lan gogaikarria, egunerokoa, errepikatzen dena eta buruko
estimulazio gabezia duena.

5)

Besteekiko erantzukizuna. Gehiegizko ardurak eragindako estresa. Gerente
gehienak dira, edo izan beharko lukete euren mendekoen arduradun. Estres handia
jasaten dute erakundeko politikak eragindako giza kostuez arduratzen direnean: inoiz
amaitzen ez diren kexak entzun, liskarretan bitartekari lanak egin, lankidetza sustatu,
lider gisa jokatu, eta abar.

6)

Giza sostengu falta. Gizartearen mespretxuak edo isolamenduak eragindako
estresa. Krisi-momentuetan oso lagungarria da lagunak izatea, haien babesak egoera
estresagarriak errazago menderatzen laguntzen baitu. Momentu jakinetan, laguntza
emozionala ez ezik, diru-laguntza eta informazioa ere eskain dezake; adibidez,
estresari aurre egiteko estrategiak.

7)

Erabakietan parte-hartzerik eza. Alienazioak eta ezintasunak eragindako estresa.
Erdi-mailako gerente asko goragokoek hartutako erabakien biktima sentitzen dira,
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kontrolik ez daukatelako erabaki horien gain. Ez zaie uzten beren lanari eragiten dien
enpresako erabakietan parte hartzen, ez eta erabaki garrantzitsuak hartzen diren
bileretara agertzen ere.
8)

Gaizki eginiko lanaren ebaluazioa. Gutxiegizko feedbackak eragindako estresa. Bi
dira,

gutxienez,

lanaren

ebaluazio

ezegokiak

eragindako

estres

motak.

Lehendabizikoa ebaluaziorik ez lortzea da, ezin baita jakin nola ari garen lana egiten.
Bigarrenez, feedback ezkorra jasotzea ere oso estresagarria da. Erakundeek ez badute
jarduerak ebaluatzeko ebaluazio-sistema egoki bat, langileek estres handia jasan
dezakete.
9)

Lan-baldintzak. Lan-baldintza desegokiek eragindako estresa. Estresa eragiten
duten arrazoietariko batzuk dira laneko eskakizunak, rolaren presioak, zarata,
muturreko tenperaturak (hotza edo beroa), argi gutxi, makineria desegokia eta
erakundearen ezaugarriak (lan-ordutegia, bereziki). Ezaugarri desatsegin horiek
estresagarriagoak dira aurretik jakin eta kontrolatu ezin direnean eta gehiegizkoak
direnean. Gainera, sarritan jasaten dute estres mota hori manufaktura-ingeniariek edo
eraikuntza saileko administratzaileek.

10)

Erakundeko

aldaketak.

Egokitzapen-prozesuak

eragiten

duen

estresa.

Azkartasuna, tipoa eta erakunde-aldaketa gertatzen diren moduan, estresa ere agertu
egiten da, batez ere erdi-mailako gerenteetan. Zalantza eta estresa sortzen dute
enpresa-politikak aldatzeak, berrantolatzeak, bateratzeak eta mailak desagerrarazteak.
11)

Garapen profesionala. Maila berean mantentzeak edo kristalezko domoaren mailaren
azpitik egoteak eragiten duen estresa. Gerenteek itxaropenak dituzte beren garapen
profesionalean. Itxaropen errealista horiek zapuztuta ikusteak estresa eta frustrazioa
eragiten dute.

12)

Laneko eta etxeko interfazea. Bi lan izateak eragiten duen estresa. Estresa eragiten
du etxeak eta lanak eskatzen duen denborak eta arretak dakarren gatazkak. Langile
askok gatazka handiak jasaten ditu etxeko eta laneko eskakizunei aurre egiteko eta,
beraz, estresa izateko beste arrazoi bat da; gero sakonduko dugu horretan.

Zerrenda hori ez da ordenaturik sailkatu eta zorrozki egindakoa, eta faktoreak ere ez dira lotu
gabekoak. Dena dela, ohikoenak dira herrialde garatu eta industrializatuetan.
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Estresaren zergati indibidualak eta nortasunetik eratorriak
Ikusi berri den puntuan azaldu den bezala, laneko baldintzek zerikusi handia dute estresa
agertzearekin; baita aurrerago garatuko dugun etxeko egoerak ere. Horrez gain, norbanakoaren
izateko moduak ere (nortasunaren ezaugarriak esleitzeko moduak, aurre egiteko
mekanismoak, eta adimenak) eragina du estresean. Horrela, pertsona estresagarriagoa izatea
eragiten duten faktore indibidual desberdinak daude. Jarraian zerrendatuko ditugu, ahalik eta
modu osatuenean, nahiz eta guztiz zehatza ez izan.

Neurosia eta egonkortasuna: antsietate handiko pertsona “arduratuak”
Bibliografian errepikatzen da eragin ezkorrak dituzten pertsonak (hau da, antsietatea,
suminkortasuna, neurosia eta autoestimu baxua) ez direla hain produktiboak, eta deseroso
sentitzen direla euren lanarekin; gainera, lanean kale egiteko aukera handiagoa dutela esaten da
(Furnham, 1992). Neurotikoek beren akatsetan, desilusioetan eta beharretan pentsatzen dute
etengabe, eta arreta handiagoa jartzen die munduko gauza txarrei, oro har. Ondorioz, aukera
gehiago dute estresa jasateko, eta gaitasun gutxiago hori maneiatzeko. Gainera, gehienek
badakite neurotikoak direla, baina egoerari aurre egiteko gai ez direla dirudi. Askotan,
langileen absentismo puntu handi batekin eta animo baxuarekin lotzen da neurosia.

Kontrol-lekunea: eragina duena eta ezkorra
Nortasunaren aldagai hau sendotasunaren barneko eta kanpoko kontrolaren sinesmenari
dagokio, hots, portaeraren erantzunen zergatiei. Norbanakoek beren bizitza zuzentzeko
ahalmenari buruzko itxaropenak sortzen dituzte. Bizitzan gertatzen dena portaeraren eta
trebetasunen edo izaeraren eta esfortzuaren ondorioa dela pentsatzen dutenek barne-kontroleko
itxaropenak dituzte; eta erantzulea zoria dela uste dutenek, berriz, kanpo-kontroleko itxaropenak.
Barneko kontrol-lekunea duten gerenteek modu lasaiagoan ikusten dituzte laneko egoera
mehatxagarriak,

eta

hobeto

kontrolatzen

dituzte

kanpo

kontrol-lekunea

duten

administratzaileek baino.
Kontrol-lekunea kontrolatzeko desirarekin erlazionatuta dago, hau da, bizitza kontrolatzeko
desira handia daukaten pertsonek barneko kontrol-lekunea daukate, asmo handiagoak,
iraunkortasun gehiago, erronkei gehiago erantzuten diete eta beren irabazi eta lorpenen
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arrazoia berengan dagoela uste dute (Burger, 1985). Geroago, erakundeetako portaeretan
ezarri da barneko kontrol-lekunearen kontzeptua. Spector-ek (1982) artikulu kritiko batean
esan zuen lekuneak motibazioarekin, esfortzuarekin, jarduerarekin, gogobetetzearekin, lana
hautematearekin, autoritatearekiko errespetuarekin eta ikuskapenarekiko errespetuarekin duela
zerikusia, motibazioaren, gogobetetzearen eta txandaketaren arteko moderatzaile garrantzitsu
izateaz gain. Barneko kontrol-lekunea duten pertsonek nahiago izaten dituzte ebaluazio partehartzaileko sistemak, eta kanpoko kontrol-lekunea dutenek nahiago dute ikuskapen zuzena,
ikus hartzaileen eta barneko kontrol-lekunea duten subjektuen esanahi sozialak betetzeko.

A motako portaera: gerente lehiakorra, amorratua
Duela hogeita bost urte baino gehiago, bihotzekoa zuten gaixoek ohiko ezaugarri
psikologikoak ote zituzten zehaztu nahian hasi ziren psikiatrak ikerketa-lanetan. Ikerketa
askoren ondoren, “A motako portaera” izena eman zioten eredu bat ezartzea lortu zuten,
zeina hasiera batean gehiegizko bulkada lehiakor batengatik eta premiatasun-kutsubatengatik
nabarmendu zen. Hala ere, hasieratik dimentsio anitzekoa izan da jokabide eredu hori, hainbat
elementu barne hartuz: lortzeko desira bizia, lehiatzeko ezinegona, aintzatesteko eragin
iraunkorra, premiazko lanetan etengabe parte hartzea, funtzio fisikoak eta mentalak ezartzeko
joera, eta alerta-egoera iraunkorra.
Ikerketa askotan, sindrome horrekin elkartutako hainbat ezaugarri identifikatu dituzte.
Portaera ikasia dela ematen da aditzera. Price-k (1982) dio portaera arau horiek ekonomia ireki
eta lehiakorretan ikasten direla, non goreneko mugikortasuna posible baita eta uste baita
arrakasta norbanakoaren esfortzuaren emaitza dela eta aurrerakuntza termino materialetan
hobeto definitzen dela. A motako aurrekari sozial-kulturalen artean daude hezkuntza-sistema,
urbanizazioa, eta faktore sozioekonomikoak.

Aurre egiteko estrategiak: aurre eragile traketsa
Jendeak estresa jasatea edo ez jasatea estresari aurre egiteko dituzten estrategien araberakoa
da. Beraz, psikologoak saiatu dira estrategia desberdinak deskribatzen eta mailakatzen;
horietako batzuk emankorrak eta moldakorrak direla uste dute.
Folkman-ek eta Lazarus-ek (1980) bereizi egin zituzten arazoetan oinarritzen den aurre-egitea
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eta emozioetan oinarritzen den aurre-egitea.
Beste autore batzuen ustez, bereizketa hori arruntegia da. Orduan, Carver eta Scherer-ek
(1989) bi aurre-egite mota bereizi zituzten: emozioetan oinarritutako erantzun batzuek ezetza
adierazi nahi dute; beste batzuek gertakizunen berrinterpretazio baikorrarekin dute zerikusia,
eta beste batzuek gizarte-sostengua bilatzen dute. Halaber, arazoetan oinarritutako aurreegiteak hauek ekar ditzake: egitasmoaren prestakuntza, laguntzaren bilaketa, ekintza jakin
batzuen ezabaketa, eta, batzuetan, aldi luze baterako jarduera eza. Zerrenda horretan agertzen
dira Carver eta bestek aurre egiteko estrategia moldagarri eta ez-moldagarriei buruz esaten
dituzten xehetasunak. Beraz, ikertzaileak dimentsio anitzeko tresnetan oinarritu dira aurreegitea neurtzeko (Endler eta Parker, 1990).
Ikerketa askotan frogatu da aurre-egite eta portaera-estiloek bitartekoak dituztela aldagarri
desberdinetan. Beraz, Parker-ek eta Brown-ek (1982) frogatu zuten, sei dimentsioko aurreegiteen galdera sorta oinarritzat harturik, portaera batzuek bizitzako gertaeren eta
depresioaren arteko erlazioa gutxitzen zutela eta beste batzuek, berriz, areagotu egiten zutela.
Halaber, Patterson eta McCubblin autoreak(1987) ohartu ziren gatazketan aztertutako
estrategiek zerikusia zutela alkoholaren eta drogen erabilerarekin.
Hauek dira Carver eta bestek (1989) deskribatu zituzten hamabost estrategiak:
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-

berrinterpretazio baikorra eta garapena

-

aurre-egite aktiboa

-

egitasmoa

-

arazo emozionalak izateagatik sostengu soziala bilatzea

-

eragina duten arazoentzat sostengu soziala bilatzea

-

konpetentziazko ekintzak ezabatzea

-

erlijioa

-

onartzea

-

burua askatzea

-

emozioan eta emozioa askatzean arreta jartzea
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jokabidea askatzea

-

ezetza, ukapena

-

aurre egitearen muga

-

alkoholismoa

-

umorea

3

Arrazoi anitzengatik, gizakiak arau horietako batzuk aukeratu eta erabiltzeko joera du; arau
horiek erantzun onak edo txarrak izan ditzakete. Hala ere, pertsonek ekoizkortasun gutxi
duten estrategiak alde batera uzten ikas dezakete, eta horien tokian beste batzuk hartzen.

Baikortasuna: estresaren leungarri bat
Baikortasunaren edo ezkortasunaren neurria da estresaren erresistentzia zehazterakoan
garrantzia duen faktore pertsonaletako bat. Baikorrek etorkizunean dute itxaropena; hainbat
egoera interpretatzen dituzte ikuspegi positibo baten aurrean, eta emaitza baikorrak espero
izaten dituzte. Bestetik, ezkorrek modu ezkorrean interpretatzen dituzte egoerak, eta emaitza
ezkorrak espero izaten dituzte.
Hainbat ikerketen arabera, baikorrek ezkorrek baino askoz hobeto jasaten dute estresa.
Adibidez, errazagoa da baikorrek azken azterketa eta antzeko momentu estresagarrietan neke
fisikoa pairatzea (Seligman eta Schulman, 1980).
Estresari aurre egiteko hainbat taktika erabiltzen dituzte. Baikorrak maneiu oinarrituan
oinarritzen dira arazoak daudenean (egitasmo espezifikoak prestatu eta jartzen dituzte
praktikan, estresaren zergatiak maneiatzeko). Gainera, gizarte-sostengua bilatzen dute, lagunen
eta albokoen laguntza eta aholkua, eta beste ekintzetan parte hartzea salbuesten dute, arazoak
konpondu eta estresa murriztu bitartean. Ezkorrek, aldiz, estrategia desberdinak erabiltzeko
joera dute; besteak beste, beren ahalegina alde batera uztea estresak oztopatzen dituen
helburuak lortzeko, eta gertakari estresagarriak ukatzea. Gainera, pertsona baikorrak bere
barneko zerbait bezala ikusten du lorpena, eta porrotak kanpokotzat hartzen ditu; pertsona
ezkorrak, aldiz, alderantziz.
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Kemena: estresa erronkatzat hartzea
Kemena esaten zaio estresa jasaten duten pertsonek estresarekiko sentibera direnengandik
bereizten dituzten diferentzia indibidualei (Kobasa, 1979). Termino horrek ezaugarri asko
ukitzen ditu. Jende kementsua hiru gauzetan desberdintzen da besteengandik: konpromisoa
(beren lanetan eta bizitzako beste alderdi batzuetan parte-hartze handiagoa), kontrola (egin
dezaketela sinistea) eta erronka (aldaketak erronkatzat eta hazteko aukeratzat hartzen dituzte).
Bateraturik, ezaugarri horiek erresistentzia-maila handi batez hornitzen dituzte pertsona
baikorrak.
Beren burua estresaren aurrean kementsu sentitzen dutenek osasun hobea izaten dute kemen
gutxi dutenek baino. Dena dela, gertakari berriek aditzera eman dute konpromisoa eta kontrol
sentimendua kemena baino elementu garrantzitsuagoak direla. Beraz, dimentsio pertsonal
horrek estresaren aurrean duen eraginari buruz dauden ikerketa berriek alderdi horietan jarri
dute arreta, bereziki.
Litekeena da estresa iragar dezaketen beste berezitasun indibidual batzuk egotea, baina
aurretik aipatutakoak nabarmendu dira gehien (Greenberg eta Baron, 1994). Gainera,
dimentsio desberdin horiek beren artean loturik daude.

ESTRESAREN ONDORIOAK

Aurreratu den gisan, laneko estresaren eraginak jasaten dituzte langileek, beren familiek,
langileek lan egiten duten erakundeek eta, oro har, ekonomia orok.
Izatez, lanari huts egitearen eraginak kalkula daitezke. Erantzuna milaka miloi euro dira.
Gizabanakoaren kasuan, nahiz eta diferentzia indibidual garrantzitsu asko existitzen diren,
estresaren eraginak hiru arlotan islatzen dira bereziki (Peiró, 1996):
13)
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14)

15)

-

infekzioak, batez ere arnasbideetan

-

buruko mina, bizkarreko mina, tripa eta azaleko arazoak

-

depresio-sintomak, pisu- edo elikadura-aldaketak

3

Ondorio emozionalak
-

apatia edo gogorik eza: afektu falta edo desesperantza

-

zinismoa edo gaitzondoa

-

deprimitu itxura, tristura espresioa, postura okerra

-

frustrazioa, atsekabea, antsietatea

Jokabidearen ondorioak
-

lanari huts egitea, istripuak

-

alkohol, kafeina eta zigarroen kontsumoa igotzea

-

kirol-praktika obsesiboa

-

irrazionala: bere onetik ateratzeko erraztasuna

-

ekoizkortasun baxua: eginbeharra bukatzeko kontzentratzeko ezintasuna

Nekea edo abaildura (burnout)
Nekea eta abaildura (burnout) desgaste fisiko, emozional eta psikologikoaren ondorio da, baina
laneko ondoezaren sintoma ere izan daiteke.
Ahitzeko zergati ugari dago. Asperdura izan daiteke eragileetako bat. Ohiko zergati bat izan
daiteke ikuskatzaileen, lanbideen, mendekoen eta bezeroen arteko komunikazio txarra.
Gehiegizko erantzukizunak esleitzeak eta sostengu faltak ere badute eragina. Beste zergati bat
da zentzurik gabeko lan desberdinak eta garrantzitsuak egiteko gaitasun berriak eta
espezializatuak barneratu beharra.

99

ESTRESA ETA ONGIZATEA LANEAN

3

Hala ere, hauek dira zergati ohikoenak:
-

Lanak ez duela batere zentzurik sentitzea.

-

Erakundearen helburuekin konpromiso falta izatea.

-

Ezintasuna; egiten den edozerk ez duela arrakasta eta zoriontasunik ekarriko
ikustea.

Zein dira nekearen eta abailduraren sintomak? Funtsean, hiru ezaugarri nagusik adierazten
dute abaildura: ahuldura fisiko eta emozionalak, erlazio despertsonalizatuak, eta lorpen
pertsonal gutxik. Lehenik, ahituta daudenak fisikoki guztiz mehetuta daudela esaten dute.
Indar gutxi dute eta beren burua nekatuta sentitzen dute. Buruko minak, botalarriak, lo egin
ezina, beren jateko ohituran izandako aldaketak, eta tentsio fisikoarekin lotutako antzeko
sintomak aipatzen dituzte. Bigarrenez, guztiz nekatuta sentitzen dira emozionalki. Depresioa,
babesik eza, eta lanean harrapatuta sentitzea sindromearen parte dira. Hirugarrenez, ahituta
daudenek poztasun-galera izenez ezagutzen den portaera desgastatua eta burugabekeria
jasaten dute. Ziniko bihurtzen dira besteen aurrean, objektutzat tratatzen dituzte pertsonatzat
hartu beharrean, eta erakundearen aurrean portaera ezkorra azaltzen dute. Gainera, beren
burua, lana, gerenteak eta bizitza mespretxatzen dituzte. Azkenik, lorpen gutxi eduki izanaren
sentimenduaz hitz egiten dute.
1. taula. Burnout-aren sintomak hiru multzotan bereizita: egoera fisikoa, jokabidean aldaketak eta laneko
jarduera
EGOERA FISIKOA

JOKABIDEAN

LANEKO JARDUERA

ALDAKETAK
Buruko mina

Suminkortasun handiagoa

Eraginkortasun gutxi (ordu
gehiago

lanean,

baina

ekoizkortasun baxuagoa)
Lo egin ezina

Animoan gorabeherak

Pisua galtzea

Frustrazioari

Iniziatiba indargetua

tolerantzia Lanarekiko interes gutxiago

gutxi
Arazo gastrointestinalak

100

Besteekiko

errezelo

edo Estresaren

mende

lana

ESTRESA ETA ONGIZATEA LANEAN

mesfidantza handiagoa

3

egiteko gaitasun gutxiago

Abaildura jasaten dutenek, iraganean gauza handirik lortu ez dutenez, geroaldian arrakasta
gutxi izango dutela ondorioztatzen dute. Hortaz, autoestimu baxuarekin loturik doa eta
nekearen sindrome emozional, fisiko eta mental gisa definitzen da, zeina estres iraunkor bat
jasatearen ondorio baita. Litekeena da langile batzuek beste arrazoi batzuengatik estresatuak
egotearen itxura egitea; beste batzuek, aldiz, ezkutatu egiten dute. Hala ere, benetan ahituta
daudenek ez dute eta ezin dute beren onena eskaini. Lanpostu batzuk oso nekagarriak dira
bertan lan egiten dutenentzat. Aholkularitza-enpresek ez dute kontratatzen 40 urte baino
gehiagoko langilerik, horiek ez baitute jasaten lanak denboran eta energian eskatzen dituen
konpromisoak eragindako presiorik.

ESTRESAREN EREDU BAT, AURREKO EDUKIA UZTARTU
NAHIAN

Orain arte garatutako eredu kontzeptualak anitzak dira, ikerketetan lortutako emaitzak
osatzeko prestaturikoak. Kahn-ek eta Byosiere-k (1992) erakundeetan izaten den estresaren
eredu bat garatu zuten, eta baliagarria izan daiteke aurreko informazioa uztartzeko ikus
Muchinsky, 2000). Eredu horrek zazpi maila nagusitan azaltzen du erakundeetan izaten den
estresaren esanahia. Bertan, lotura oso konplexuak aurki ditzakegu estres-egoeren aurrean
pertsona bakoitzak izaten duen portaeraren eta estresaren ondorioen artean. Hipotesi
moduan, maila horien artean sekuentzia kausala dagoela proposatu da.
Jarraian azaltzen den irudian, laburki aipatuko dira ereduan azalduko diren zazpi kategoriak.
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1. irudia. Erakundeetan estresa ikertzeko sistema teorikoa (Kahn eta Byosiere, 1992)

Estresaren
aurrekari
antolatzaileak.
- Estresaren
markatzaileak.
- Ezaugarri
antolatzaileak:
Tamaina.
Lanegitasmoa

Bizitza
antolatzailearen eragile
estresagarriak.
- Fisikoak:
Zarata.
Argiztapena.
Bibrazioak.
- Psikosozialak:
Rolaren
anbiguotasuna.
Rolen arteko
gatazka.
Rolen
gainkarga.

Estresaren
aldatzaile diren
pertsonen
ezaugarriak.
- A/B motak
-Autoestimua.
-KontrolPertzeptzioa
eta ezagutza.
Ebaluazio-

prozesua.

Estresaren
aldatzaile diren
egoeren
ezaugarriak.
Gainbegiratzailea
ren laguntza
soziala.
Kidearen
laguntza soziala.

Estresari
erantzuna.
-Fisiologikoa:
Kardiobaskularra.
Biokimikoa.
Gastrointestinala.
Eskeletomuskulua
-Psikologikoa:
Depresioa.
Antsietatea.
Lanarekiko
asetzea.
-Jokabidezkoa:
Rotazioa.
Absentismoa.

Estresaren
ondorioak.
- Osasuna eta
gaixotasuna.
- Erakundearen
eraginkortasuna.
- Bizitzaren beste
roletan akidura.

Estresaren aurrekari antolatzaileak
Estresaren aurrekari antolatzaileei buruzko ikerkuntzek aztertzen dute aldagai zabal eta
abstraktuek zein modutan eragiten duten estresean. Brenner-ek eta Mooney-k (1983),
adibidez, baldintza ekonomikoen (handitze ekonomikoa, ezegonkortasuna, langabezia) eta
osasunaren adierazle sozialen (gaixotasunak eta heriotzak) arteko erlazioa aztertu zuten.
Hainbat urte geroago, osasunean aldaketak eragiten dituzten egoera ekonomikoetako
aldaketak aztertu ziren. Autore horiek heriotzaren eta aldaketa ekonomikoen arteko erlazioa
aztertu zuten bederatzi estatutan (Australia, Kanada, Ingalaterra, Dinamarka, Finlandia,
Alemania, Suedia, eta Estatu Batuak). Aipatutako zortzi estatu horietan, langabeziak eta
enpresen porrotek bihotzeko heriotzak eragin zituzten. Heriotza horiek gertakizunetik lau
urtera izaten ziren, gutxi gorabehera. Kasu horietan, alkoholaren kontsumoa aldagai moduan
agertu zen.
Kivimaki-k eta besteek (1997) ere antzeko ikerkuntza burutu zuen. Finlandiako egoera aztertu
zuen, langabezia-tasa % 18 zenean. Ikerketa horri esker, ekonomiaren ondorioz sortutako
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ezbeharrek gaixotasun psikosozialak eragiten zituztela konturatu zen, eta horrek guztiak
absentismoa nabarmen igo zuela.
Cobb-ek eta Kasl-ek (1977) AEBko lantegien itxierari buruzko ikerketa bat egin zuten;
azterketa horren helburua lana galtzearen arriskua eta osasunaren arteko lotura ezagutzea izan
zen. Bi urte luzez egindako ikerketa horretan, osasun-neurketa psikologikoak eta informazio
askea jaso ziren. Lana galdu aurretik eginiko ikerketen emaitzek adierazi zuten langabeziaren
mehatxuek aldaketa fisiologikoak eragiten zituztela, eta baita lana egonkortzearekin batera
adierazle fisiko gehienak bere onera etorriko zirela ere. Ustegabeko langabeziak zuzeneko edo
zeharkako estresa sortu zituen pertsona gehienentzat.

Eragile estresagarriak erakundeen bizitzan
Eragile estresagarriak lanean sortzen dira, eta ondorio fisiko edo psikologiko ezkorrak sortzen
dituzte. Kahn-ek eta Byosiere-k (1992) eragile estresagarriak bi eredutara murriztu zituzten.
Lehenengoak, eginbeharren edukia deritzonak sinpletasuna/zailtasuna eta monotonia/barietatea
neurriak ditu. Bigarrenak, rolaren propietatea deritzonak, berriz, lanaren ezaugarri sozialak
hartzen ditu kontuan. Ikuskatzaileekiko harremanak eta rolen gatazkak aipatzen ditu.
Ikerketen emaitzek frogatu dute betebehar errepikagarri, monotono eta etengabeko zainketa
eskatzen dutenek osasun txarrarekin duten erlazioa. Txandakako lanaldiak eta hotza, beroa
edo zarata moduko eragile fisiko estresagarriek ere estresa sortzen dute, aurrez azaldu den
bezalaxe.
Hedge, Erickson eta Rubin (1992) ikertzaileek baieztatzen dute eraikuntza gaixotuaren
sindromeak honako ezaugarri hauek sortzen dituela: zentzumenaren sumindura, azalaren
sumindura, ondorio neurotoxikoak, buruko mina, goragalea, logura eta antzekoak; baita
erantzun hiperaktiboak ere: sudur eta begi urtsuak, asmaren antzeko ezaugarriak… Zenbait
ikerketek baieztatzen dute emakumeak gizonak baino minberagoak direla eraikuntza gaixotuaren
sindromearen aurrean (Soine, 1995; Stenberg eta Wall, 1995).
Bestalde, rolen gatazka pertsonaren rolen edukiak edo haren osagaien garrantzia hautemateko
desberdintasunean datza. Ezberdintasun horiek izaten dira norbanakoaren eta itxarobide
berdinak ez dituen lan-taldeko beste pertsona baten artean. Rolen gatazkak emozio ezkor bat
sortzen du, tentsioa, eta askotan baita ezaugarri fisikoak ere.
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Pertsona berak betetzen dituen rol ezberdinen eskakizunen arteko gatazka ere gerta daiteke.
Rolaren gehiegizko zama da rol-gatazkaren aldagai bat, non behar bezala bizi baita gatazka,
kopurua, aldi baterako plangintza, edo kalitatean konpromisoa hartzea. Ikerketa askoren
ekarpenek argitaratzen dute lanez gainezka dauden pertsonek horrela deskribatzen dutela
beren lana: gehiegizko eskakizunak dituena eta erreakzio ezkorrak dakartzana.

Ebaluazio-prozesua
Ebaluazio-prozesuak azalpen bat bilatzen du, hots, ea zergatik duten eragin ezberdina estreseragile berdinek pertsona ezberdinengan. Are gehiago, erakundeetan aurkitu diren eragile
estresagarriak egoera zailetakoak izan ohi dira. Asimilatze arrakastatsu bat gerta dadin,
bereizgarri positibo eta ezkorrak aztertu beharko lirateke, eta baita erabaki bat hartu ere.
Ikertzaileek hautemate-faseak eta gizabanakoaren egoeraren ebaluazioa aztertu dituzte.
Lazarus-ek eta Folkman-ek (1984) bi ebaluazio-prozesu mota proposatu zituzten: Lehen
mailako ebaluazioa: estimuluaren hasierako zehaztapenari dagokio (pertsona, egoera eta abar);
ongizatearekin duen harremanean baikorra, ezkorra edo bietako batere ez da izango. Bigarren
mailako ebaluazioa: mina gutxitzeko edo irabaziak ugaritzeko zer egin daitekeen aztertzeko
epaiketa da; ebaluazio ziklikoa izan daiteke, estrategiatzat hartuko baitute asimilazio edo
informazio berriaren aurrean.
Hainbat ikerketak dioenaren arabera, ebaluazio-prozesua garrantzitsua da lanak eragindako
estresa iragartzeko.

Estresaren aurreko erantzuna
Lehen aurreratu bezala, ikertzaileek hiru maila bereizi dituzte estresaren aurreko erantzunen
artean: fisiologikoak, psikologikoak eta jarrerazkoak.
•

Erantzun fisiologikoak. Sintoma kardiobaskularrak (odol-presioa, kolesterola,
eta

abar),

neurri

biokimikoak

(katekolaminak,

azido

urikoa,

sintoma

gastrointestinalak, ultzerak, eta abar). Rol-gatazkak daudenean, etorkizuneko
gertakizunen inguruan ezjakintasuna dagoenean, eta lantokian estres orokorra
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dagoenean, bihotzeko gehiago izan ohi dira. Estresa eta arazo kardiobaskularrak
loturik daude; hala nola, estresaren ondorio garrantzitsuenetariko bat arazo
kardiobaskularrak izatea da. Katekolaminaren neurriak oso azkar aldatzen dira eta
estimulu ugariri erantzuten diote. Arazo biokimikoak aztertzean, hau da, laneko
arazoak (erritmoaren eta metodoaren kontrola galtzea, zarata handia, eta abar),
handitu egiten da katekolaminaren maila.
•

Erantzun psikologikoei dagokienez, komeni da arazo afektiboa kontuan
hartzea, lanarekiko atsekabea izanik ohikoena. Afektibitate-maila oso altua duten
pertsonengan haserrea, frustrazioa edo irritazioa eragin dezake, eta erantzun
geldoagoek nekea, depresioa, asperraldia eta abar sortzen dute. Beraz, lanarekin
loturiko estresaren ondorio psikologikoek autokonfiantza eta autoestimua
gutxitzea dakarte.

•

Jarrerazko erantzunak ez dira aztertu erantzun psikologikoak adina, baina,
adierazterakoan, bost maila hartu behar dira kontuan: lanean daukagun rola
(laneko etekina, istripuak, droga-kontsumoa lanean, eta abar); lanean izandako
jokabide zanpatzailea (lapurreta, apropos eginiko mina); lanari huts egitea
(absentismoa edo errotazioa); bizitzako beste rolak hondatzea (emazteari eta
seme-alabei tratu txarrak); eta jokaera autosuntsitzaileak (alkohol- eta drogakontsumoaren mende geratzea).

Dompier-ek eta Lavoie-k (l994) eginiko ikerkuntza baten arabera, lanak sortzen dituen eragile
estresagarriek jarrerazko eraginak dituzte, bai lanean bai lanetik kanpo; horrek izugarrizko
kostua dakar, erakundeei begira.

Estresaren ondorioak
Estresak lanean eta bizitzako beste rol batzuetan du eragina. Beste adarkadurek pertsonaren
osasuna barne hartzen dute, estresagarri fisikoen aurrean luzaroan egon izan bailiran eta
estresagarri psikologikoen erantzunen bitartez. Alfredsson eta Theorell (1983) suediar
ikertzaileen ustez, bihotzekoaren arriskua bikoiztu egiten da lan gogorra eta kontrol baxua
(autonomia eskasa) duten pertsonengan, beste lanbideetan lanean ari diren adin bereko
pertsonekin parekatzen bada. Ikertzaileek ondorioztatu zuten hurrengo urratsa zela kanpoikerketak egitea eta estres-iturriak nola murriztu jakin ahal izateko esku hartzea.
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Lanetik at izaten den estresak ere eragina izan dezake laneko portaeran eta jokabidean. Familia
batean gurasoetatik biek lan egiten dutenean ere gertatzen dira erlazio horiek, geroago ikusiko
dugun moduan. Beraz, ikerketeta horretan, laneko eragile estresagarrien eta lanetik kanpoko
estresagarrien eragin konbinatuak ere aurkitu dira osasunean. Frankenhaeuser-en (1988) ustez,
katekolaminen maila gehitu egiten da laneko estres pilaketarekin, baina lanaldiaren amaieran
gutxituz joaten da gizonezkoen artean. Emaztedun langileentzat, berriz, katekolaminaren
igoerak etxeko lanak bukatu arte irauten du.
Lowman-ek (1996) lanarekin loturik dauden nahaste mentalen sailkapena egin zuen.
Konpromisorik eza (etekin baxua eta atzerapenak); gehiegizko eginkizunen ereduak
(lantegiarekiko obsesiozko atxikipen konpultsiboa); antsietatea lanaren rolean; eta lanarekin
loturiko depresioa.

Estresaren aldatzaile diren pertsonen ezaugarriak
Estresaren erresistentzian aspaldidanik arakatu dira banakako desberdintasunak. Estresaren
aurrean, garrantzi handia dute pertsona bakoitzaren berezitasunek. Estresaren ondorioak
aldatzen dituzten nortasunaren bi ezaugarri nagusi antzeman dira:

Izaera mota
A izaera motak estresa sortzen duten eragileen eraginak areagotzen ditu. A izaera mota duten
pertsonak oinez azkar ibiltzen dira, azkar jaten dute eta azkar hitz egiten dute. Erasokorrak eta
lehiakorrak dira, eta denboraren presiopean bizi dira etengabe.
B izaera mota duten pertsonek denborari garrantzi gutxiago ematen diote; ondo pasatzeko
jolasten dute, ez irabazteko asmoz, eta erru sentimendurik gabe erlaxa daitezke.
Azkenik, nabaria da A izaera duten pertsonek takikardia izateko aukera askoz ere handiagoa
dutela B izaera duten pertsonek baino, eta bihotzeko gaitz bat edukitzeko aukera bikoitza
dute. Barling-ek eta Boswell-ek (1995) suminkortasunaren dimentsio bat identifikatu zuten A
motako portaeran, zeinak modu ezkorrean eragiten duen osasunean eta kontzentrazioan.
Wright-ek (1988) ondorioztatu zuen A motako pertsonek norberaren errealizaziorako behar
altu eta asegaitza dutela.
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Kontrol-lekunea
Gertatzen zaienaren arduradunak direla pentsatzen duten pertsonak eta bere bizitzan
gertaturiko gauza garrantzitsuenak beste pertsonek edo kanpo-aldagaiek eragindakoak direla
pentsatzen duten pertsonak bereizten ditu. Barneko kontrol-lekunea duten pertsonek,
kanpoko kontrol-lekunea duten pertsonekin alderatuz, desberdin erantzuten dute estresaren
aurrean. Barneko kontrol-lekunea duten pertsonak estresari aurre egiten saiatzen dira;
kanpoko kontrol-lekunea duten pertsonek, berriz, estresa jasateko aukera gehiago dute, ez
baitute beren buruaren kontrola sentitzen. Kanpora begira daudenak aukera handiagoa dute
ekintza eraginkorrak berengandik urrun daudela sentitzeko eta, normalean, jardun aurretik
jasaten dute. Zenbait ikertzailek izaeraren azalpen bat antzeman dute, non bizitzako gertaera
ezkorrei aurre egiteko duten ahalmenaren araberakoa baita (lan-estresa barne, noski).
Izaeraren kontzeptu hori egoaren malgutasuna edo malgutasun eza izendatu da.

Estresaren aldatzaile diren egoeren ezaugarriak
Gizabanakoen zenbait ezaugarriez gain, egoeren ezaugarri jakin batzuek estresa eragiten duten
eragileen ondorioak aldaraz ditzakete. Ondorio motelgarriek erakundeen eragile estresagarri
bereziak sorrarazteko joera murrizten dute, hiru modu hauetan: 1) aipaturiko estresagarrien
pertzepzioak eta kognizioak tartekatuz, 2) ebaluaketa-prozesuei jarraipena ematen dieten
erantzunak aldatuz, eta 3) erantzun horiek osasunean duten eragin ezkorra murriztuz.
Ondorio leungarri hori sortzen duen aldagai nagusia babes soziala dela uste da. Babes sozialak
murriztu egiten du eragile estresagarri desberdinen eta osasun mentala eta osasun fisikoaren
(antsietatea, depresioa, sumindura) adierazleen harremana. Bestalde, Sutton-ek eta Kahn-ek
(1987) beste hiru aldagai proposatu zituzten estresaren aringarri moduan: estresa sortzen duen
eragile baten erasoa iragartzeko ahalmena, hori ulertzeko gaitasuna, eta estresa sortzen duen eragilea
kontrolatzeko gaitasuna. Garrantzi handiena duen aldagaia da estres-eragilea iragartzeko
ahalmena. Egoera estresagarri bat iragar badaiteke, egoera horretan ez egotea ere aurresan
daiteke. Ondorioz, gizabanakoak badaki noiz lasaitu behar duen eta ez du etengabe antsietateegoera jasan beharrik izango.
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ESTRESAREN PREBENTZIOA ETA ESKU-HARTZEA

Gehienentzat estresaren kudeaketa estresaren ondorioak murrizteaz arduratu da gehienbat;
hain zuzen, laneko eragile estresagarrien ondorioak murrizteaz baino gehiago. Horren
guztiaren ondorioz, ahalegin handiena lan-eragile estresagarrien aurrean gizabanakoaren
erresistentzia areagotzea izan da (Muchinsky, 2000). Estresaren prebentziorako egitasmoek
barne hartzen dituzte laneko baldintza fisiko egokiak (kirola edo meditazioa) eta kudeaketaprogramak. Ross-ek eta Altmaier-ek (1994) zenbait teknika proposatzen dituzte estreseragileak suspertzeko: arnasketa sakona, muskuluak lasaitzea, biofeedbacka eta yoga.
Estresaren esku-hartze ekimenen barruan daude, kasu gehienetan, aholkularitza, laguntzataldeak eta langilearentzat laguntza-programak. Esan daiteke, oro har, estresa maneiatzeko
(kontrolatu eta jaisteko) bi maila daudela (Peiró, 1996). Lehenik, erakunde batzuek beren
lankideengan jartzen dute arreta, estresa kentzeko edo jaisteko teknikak erakusten
dizkietelarik. Bigarrenez, beste batzuek lanean edo erakundean jartzen dute arreta.

Ikuspegi pertsonalak
Erakundeek beren langileen estresa gutxitzeko asmoz hainbat teknika erabiltzen dituzte;
honako hauek dira teknika horietako batzuk:

Bizimoduaren aldaketa (dieta eta kirola)
Buru osasuntsu bat gorputz osasuntsu batean egon ohi da. Beraz, erakundeek bizitzeko modu
egokia aurkitzen laguntzen dute. Modu horien artean aipa daitezke dieta egokia (gantz, gatz
eta azukre gutxiago) eta alkohola, tabakoa eta beste botika dibertsio-eragileak gutxitzea.
Jantokiekin akordioetara iritsiz eta legeen bitartez (erre daitekeen edo ezin daitekeen
eraikuntzak) lortzen dute hori. Beste batzuek kirol-instalazio garestiak jartzen dituzte, arauzko
programekin. Ikerkuntza askok diotenez, egoera fisiko onean dauden pertsonek estresa
izateko aukera gutxiago dute; horregatik, erakundeek beren langileen bizimodua aldatzea lortu
nahi dute.
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Erlaxazioa eta meditazioa
Estresari aurre egiteko langileei erlaxatzen eta meditatzen erakustean datza. Gogoeta egiteak
pentsamenduak baztertzen eta barne-lasaitasunean barneratzen laguntzen du. Erlaxazioteknikak fisikoak izan daitezke, eta estiramenduak, arnasketa sakona eta barrea barne har
ditzake.

Norbanakoaren terapia kognitiboa
Kirol

psikologikoek,

klinikan

espezialista

moduan,

estrategia

kognitibo

batzuen

eraginkortasuna frogatu dute. Pertsonei eskatzen zaie berentzat estresagarriak diren gauzak
deskribatzeko, eta gauza horiek beste modu batean ikusten laguntzen zaie. Era horretara,
estresagarria dena erronka bihurtzen da, eta ezinezkoa zena lor daitekeen zerbait. Estimulu
estresagarriak denbora batean kontrolagarriak direla sentiarazi nahi izaten zaie pertsonei, ez
finkoak eta betirakoak. Terapia mota hori egokia da perfekzionistentzat.

Jarrerazko terapia
Metodo honen bitartez, estresa gutxitzen duten portaerak erabiltzen dira. Izatez, portaera
horietako bat aisialdian eta oporretan oinarritzen da. Ez da norberaren bizitza gutxietsi behar,
ez eta lanbidearen eragina ere.

Erakunde-mailako ikuspegia
Estrategia ohikoenak honako hauek dira:

Estrukturan eta erakundeko funtzioetan aldaketak
Erakunde baten estrukturak edo antolaketak estresa eragin dezake, baina berrantolaketak ere
eragin dezake tentsioa. Langileak murrizteak, egitura berdiseinatzeak eta prozesuak eraldatzeak
erakunde askori hobetzen lagundu die, horizontalagoak eta deszentralizatuagoak baitira.
Aldaketa horien ondorioz, prozedura berriak ikastea eta segurtasunagatik kezkatzea estresaren
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eragile izan daitezke, baina gerente askok aldaketa horiekin ekoizkortasuna gehitzea eta estresa
gutxitzea lortu nahi dute.

Lanpostuak berdiseinatzea
Postuak zabaldu, aberastu, zatitu, partekatu eta berdiseinatu egin daitezke. Lanpostu batzuk
handiegiak dira pertsona batzuentzat eta beste batzuk, aldiz, txikiegiak; horregatik, batzuetan
beharrezkoa da berdiseinatzea, zeren egoera hori estresaren eragile izan baitaiteke. Hala ere,
esan beharra dago erakunde gutxik aztertzen dutela berdiseinatzea estresaren eragile bezala.
Oro har, estresaren kudeaketaren programa gehienen eraginkortasunaren inguruko
ikerkuntzen kalitatea eta kantitatea eskasa izan da estresaren beste ikuspegi batzuen inguruan
egindako ikerketekin alderatuz. Programa horiek lanaren estres subjektiboa eta indikatzaile
psikofisiologikoak murrizten dituzte modu esanguratsuan. Hala ere, lanarekiko eta
errendimenduarekiko asebetetzearen gaineko eraginak ez dira hain argiak. Azkenik, arrakasta
handia izan dutela baiezta daiteke.
Estresaren inguruko maneiuaren edo hobekuntzaren bibliografia aztertzeak honako hau
adierazten du:
•

Oro har, laneko estresaren maneiua modu mugatuan definitzen da langile bakoitzarengan
aldaketa objektu bezala hartzeko. Oso arau ona da lan-giroa aldatzea, batez ere
erakundearen egitura eta postuak berdiseinatzea.

•

Egitarauak prebentiboak dira eta helburuen artean daude langileak kontzienteagoak izatea
eta estresa onartzea. Orduan, estresaren maneiuaren etiketa anbiguoa da, ez baitira
hautatzen estres-arazoa duten ez langileak ez erakundeak.

•

Oro har, programa horiek bulegoetako langileentzat izaten dira, nahiz eta egoera hori alda
daitekeen. Ahal izatera, hezkuntza eta erlaxazio-ariketak barneratzen ditu ia beti eta,
noizbehinka, meditazioa eta biofeedbackean edo kognizioan oinarritutako
teknikaren bat.

•

Programak orokorrak izaten dira eta ez dira estimulu estresagarrietan edo estresaren
sintometan oinarritzen.
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Ikerketa gutxik aldatzen zuten trebakuntza-teknika desberdinen eragingarritasun erlatiboa.
Orduan, zerbait egitea baino hobea dela iruditu arren, ziur asko ez dute garrantzi
handirik izango aplikatutako teknika espezifikoek.

•

Ebaluazioak pertsonei zuzendutako parametroetan oinarritu dira (adibidez, antsia) eta
trebakuntza ondorengo tarte laburretan egin da. Beste modu batean, gerta daiteke
eraginak oso orokorrak ez izatea eta ez denbora asko irautea.

•

Estresaren maneiua antsiarekin, depresioarekin, gaixotasun psikosomatikoekin, loa
nahastearekin, giharretako tentsioarekin, arteria-presioarekin eta gernuaren oreka
modu esanguratsuan murriztearekin elkartu da.

•

Trebakuntza eta gero sumatutako aldaketak ez dira mantendu beti jarraipen-ebaluazioetan.

Pertsonak estresaren kostua osasunean sumatzen du; erakundeak, ordea, jardueran. Beraz,
lanpostuan ahitzearen fenomenoa ikusten da, eta ezaugarri hauek ditu: desgaste emozionala,
besteen despertsonalizazioa lanean, eta lorpen pertsonal apaleko sentimenduak.
Estresaren maneiua arlo pertsonalean eta erakundeen artean ere gertatzen da. Gerta daiteke
pertsonek, estresaren eragina arintzeko, jokabidea aldatzearen, aholkularitza profesionalaren,
erlaxazioa ikastearen edo antolaketaren aldeko apustua egitea. Halaber, aldaketen plangintzan
eragitea lortuko du gehienbat, erakundeen laneko giro fisikoa hobetuz, lanpostuak eta lanegiturak birdiseinatuz eta administrazioaren sarrera eta langileen parte-hartze handiagoa
ziurtatuz. Estresaren egitura sorrarazten duten zergatiak diagnostikatzen eta ezabatzen
saiatzen dira.
Funtzionatzen al dute estresa murrizteko teknikek? Cooper-ek eta Sandri-k (1991) estresari
aurre egiteko laguntza jaso zuen talde bat eta laguntza jaso ez zuen beste talde bat konparatu
zituzten. Nahiz eta postuetan eta erakundeen konpromisoan aldaketarik ez gertatu, estresari
aurre egiteko laguntza jaso zuen taldeak lanari huts egitean, antsietatean eta depresioan
beherakada eta autoestimua gehitzea izan zuela nabarmendu zuten.
Askotan, erakundeek uste dute estresak eragindako kostuak handiak direla eta, beraz,
beharrezkotzat hartzen dute esku-hartze eta prebentzio politikoetan inbertitzea. Kirolinstalazioak erabiltzea eskain dezakete, eta elikadura-espezialisten kontrola gomenda dezakete
jantokietako elikagaiei buruzko aholkuak emateko. Gainera, estresa jasateko arriskua duten
pertsonak kontu handiagorekin zaintzen dituzte hautaketetako erabakietan.
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Normala da lan egiten den lekuko legediak eta gizarte-segurantzako sistemek langileen
estresean desberdintasunak eragitea. Kultura nazional edo korporatiboek estresaren aurrean
sentikorragoak izatea eragiten al dute? Litekeena da, baina nahasmena sor dezaketen aldagarri
gehiegi dago eta froga sendo gutxi. Hala ere, hipotesi frogagarriak espekula eta deusezta
daitezke. Hofstede-n (1991) dimentsioak erabiliz, honako hau hausnar daiteke:
•

Botere eta distantzia handiko kulturek arauekiko obedientzia eta atxikimendua
exijitzen dute. Kultura horietan estresaren eragilea arau horiek desbideratzean eta
prozeduretan datza, hala nola, aldaketen hasiera batean.

•

Kultura femeninoaren barnean, zaintza eta formazioarekin lotuta dauden ohiturak
estresagarriak izan daitezke, besteei mina emateko edo zauritzeko etengabeko
arriskuarengatik. Kultura maskulinoak, aldiz, joera agresiboa, leherkorra, konturik
gabekoa eta zigor fisiko eta irainetara bideraturikoa du. Kultura femeninoa
elkarlanean eta adostasunean oinarritzen da; maskulinoa, ordea, indibidualismoan.

Agian, kultura bakoitzak laneko arrakasta eta porrota definitu eta maneiatzeko modu bat du
eta, horrek estresaren aurrean emaitza desberdinak espero izatea baldintzatzen du.

FAMILIAREN ETA LANAREN ARTEKO GATAZKA

Thomas-ek eta Ganster-ek (1995) adierazi zuten moduan, aurreko hamarkadetan AEBko
familiek aldaketa estrukturalak eta funtzionalak jasan dituzte. Erakundeen politikaren barruan,
ordea, ez dira hainbeste aldaketa gertatu (Muchinsky, 2000). Nahiz eta oraindik familia
askotan aitak etxetik kanpo lan egin, amak etxeko lanak eta haurrak zaintzen ditu. Lantegi
askok ohiko politika mantentzen dute lantokian, hau da, gizona menderatzaile izatea.
Gaur egun, lantokiak emakumez, familiaburu bakarrez edota lanpostu profesionala duten
bikoteez osatzen ari dira. Horrekin, gatazka eta estresaren aukerak areagotu egiten dira, langile
gehienek laneko eskakizunak eta etxeko erantzukizunak bateragarri izan daitezen borrokatzen
dutelako.
Erakundeetako psikologoek familien inguruko gaietan duten interesa nahiko berria da. Urte
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askoan, lanarekin erlazio zuzena zuten gaiak soilik landu izan dira,eta etxeko gaiak beste
eremu profesional batzuetara bideratu izan dira. Aldiz, erakundeetako psikologoek ikusi zuten
bi eremuen artean (familia eta lana) uste baino lotura zuzenagoa zegoela, eta zabaldu egin
zuten beren ikerketa-eremua.
Watanabe-k, Takahashi-k eta Minami-k (1997) ikertu zuten japoniar familiek lana-familia
gatazkari nola egin ziezaioketen aurre. Japoniako kulturan zaila egiten zaie gizona familiaburu
ez ikustea. Hala ere, zenbait familia emakumezko eta gizonezkoen rol zorrotz horiek
baztertzen ari dira, bai lanean bai familian.
Zedeck-ek (1992) honako hiru gai hauek deskribatu zituen, lana eta familiaren arteko gatazka
izanik ikerketa-gaia:
•

Lanaren eragina familian. Puntu honetan, laneko faktoreek familiako
zereginetan duten eragina aztertzen da. Horrela, lana aldagai aske moduan hartzen
da, eta familia, berriz, mendeko aldagaitzat. Oro har, lortzen diren emaitzen
arabera, laneko estresak eta lanorduek ondorio ezkorrak eragiten dituzte
familiengan.

•

Familiaren eragina lanean. Ikusmolde hau aurrekoaren aurkakoa da, hau da,
familiako egituraren alderdiek laneko portaeran duten eragina aztertzen da hemen.
Ikertzaile batzuek familia indargetzaile gisa ikusten dute, familia kontuak baikorrak
badira, laneko ustekabeak blokeatzen dituelako. Beste askok, aldiz, lanera ez
agertzearen eta laneko atzerapenen eragile nagusitzat jotzen dituzte familiako
ardurak.

•

Lanaren eta familiaren arteko elkarreragina. Ikuspegi honen arabera, familia
eta lana elkarreraginean daude, baina ez dago bien arteko harreman zuzenik.
Familia eta lana bateragarriak diren ala ez lantzen du, baita beste prozesuetan
interakzio horrek duen eragina ere (rolen arteko trantsizioa, esaterako).

Horietariko nork duen arrakasta handiagoa ezagutu gabe ere, ikertzaileek hiru adibide edo
eredu mota eskaini dituzte, rolen banaketa, familia eta lanaren arteko harremanak azaltzeko:
•

Erlazio zuzenaren eredua. Lan-giroan eta familia-giroan gertatzen denaren
arteko berdintasuna aurkezten du. Pertsona baten laneko esperientziek eragina
dute lanetik kanpoko gauzetan. Onartzen da laneko portaerak familia-bizitzara
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eramaten direla, eta norberaren eta senideen oinarrizko joeran eragiten dutela. Oro
har, erlazio zuzena lana eta familia aldagaien arteko erlazio baikorraren
adierazpena da. Pertsona baten laneko poztasunak familia-bizitza hobetzen du.
•

Konpentsazioaren eredua. Aurreko ereduarekin alderatu ohi da. Lanaren eta
familiaren arteko aurkako harremana proposatzen du. Gizabanakoak modu
desberdinean integratzen dira bi ingurune horietan, eta batak besteari falta zaiona
ematen dio. Horrela, laneko eskasiak lanetik kanpoko jarduerekin ordezkatzen
dira, hau da, bata bestearekin orekatzen da.

•

Segmentazioaren eredua. Lanaren barneko eta kanpoko alorrak desberdinak
dira; gizabanakoak alor batean arrakasta izan dezake bestean eragin gabe. Bi
eremuak bata bestetik gertu egon daitezke eta, aldi berean, eragin praktikoetarako
bananduta. Banaketa horrek bizitza zatitan ongi banatzea onartzen du, gune edo
jarduera alorretan. Familia intimitate eta enpatiaren erreinua da; lan-mundua, aldiz,
inpertsonala eta instrumentala da.

Barling-ek (1990), hiru eredu horietariko bakoitza eratu zenean, joera historiko bat antzeman
zuen eta ondorio hauetara iritsi zen: lana eta familiaren arteko elkarreragina zegoela esaten
zuen teoria 30eko hamarkadan sortu zen; 50eko hamarkadan, lana eta familia askeak zirela
uste zen; 70eko hamarkadan, lanaren eta familiaren arteko eginkizunak antzekoak zirela
pentsatzen zen; eta gaur egun, berriz, nahiko froga badago pertsona askoren kasuan lana eta
familia elkarren gainean jartzen direla baieztatzeko.
Hala ere, eredu horiek ez dute guztiz argi azaltzen lanaren eta familiaren artean dagoen
eragina. Repetti-k (1987) gabezi horiei aurre egiteko lau prozesu proposatu zituen, lana eta
familia harremanetan jarri asmoz:
-

Ongizatearen transferentzia maila batetik bestera; hau da, maila batean gaizki
egindakoak beste mailan eragina izango du, eta alderantziz.

-

Rolen gatazka deskribatzen du. Gizakiok baliabide fisiko mental eta emozional
mugatuak ditugu, eta familia eta lanaren arteko baliabideen oreka bilatu behar da.

-

Sozializazio-prozesua da maila batean eraginkorrak eta baliagarriak diren
gaitasunak eta balioak beste maila batean ezartzea.
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Familia eta lanaren arteko loturen azpian dauden Repetti-ren prozesuak estresari eta gatazkari
egokitzeko mekanismoei zuzenduak daude.
Hiru ereduen berrespen enpirikoek ezagutarazi dute laguntza motaren bat bakoitzarentzat.
Zedeck-ek (1992) dio ereduek fintasuna eta argitasuna behar dutela egiatasuna ondo
neurtzeko. Horretarako, galdera batzuk proposatzen ditu:
•

Pertsona batentzat, egokia izan al daiteke eredu bat baino gehiago izatea? Hau da,
erlazio zuzenik ba al da familiaren alderdi batzuen eta jarraitzen duen antolaketa
eta ordainen artean?

•

Erantzuna baiezkoa bada, batera funtziona dezakete edo sekuentzialak izan behar
dute? Hots, faktore batzugatik ordaina jaso aurretik, beste faktoreen artean erlazio
zuzena izatea beharrezkoa al zen?

•

Ereduek fase ezberdinak al dituzte pertsonentzat? Lan-ekintzak eta etxeko
ekintzak denboraldi jakin batean egiten dira, eta fase batzuk dituzte, hala nola,
hasiera eta heldutasuna. Zer gertatzen zaio lanaren eta familiaren arteko erlazioari,
bakoitzaren faseak sinkronizaturik badaude? Eta ez badaude?

Zedeck-en ustez, lanaren eta aisialdiaren arteko erantzunak ez dira egonkorrak, unearen eta
egoeraren arabera aldatzen baitira. Are gehiago, harremanak familia motaren araberakoak
direla dio.
Friedman, Tucker, Neville eta Imperial jakitunek (1996) azaltzen dute etxeko bortizkeria ez
dela etxean bakarrik gertatzen; horrelako gertakarien aurrean, zalantzarik gabe, zailtasunak
izango ditu lantegiko nagusiaren itxarobideak betetzeko.
Adams-ek, King-ek eta King-ek (1996), ordea, kontrakoa diote. Haien ustez, familiaren aldetik
izandako babes emozional altuak lanean familiaren esku-hartzea gutxituko luke. Bestalde,
emakumeen eta gizonen artean ezberdintasun handiak omen daude lana-familia arteko
gatazkaren aurrean, lanaren eta bizitzaren asebetetzeari dagokionez.
Kossek eta Ozeki (1998) adituek azaltzen dute lanaren eta familiaren arteko korrelazio
indartsuagoa dagoela, eta emakumezkoek gizonezkoek baino asebetetze-maila altuagoa dutela.
Hortaz, lana-familia gatazkaren inguruko gaien eta asebetetze-sentimenduaren artean, lotura
handiagoa dago emakumeentzat gizonentzat baino.
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Howard-ek (1992) proposatutako ereduan, lana eta familia bizi-ibilbidean zehar ispilu batean
islatzen diren irudiak direla esaten zen. Bi eremu horiek bereiz daitezke, esperantzaz betea
dagoen bizitza asebetetzearekin amaitzen den marra horizontal zabalaren bidez. Emaitzek
ezagutarazi zutenez, lanaren eta familiaren artean eredu korapilatsuak daude denboran zehar.
Lanean eta familian parte hartzea sakonki erlazionaturik daude: lanak denbora asko kentzeak
familiarekin inplikazio gutxiago izatea dakar. Aldiz, lana eta familia noranzko berean mugitzen
ziren, asebetetzearen eta estresaren elkargunean. Lanarekiko asebetetzea orokortu egiten zen
edo, bestela, familiarekiko asebetetzearekin erlazionatzen zen zuzenean. Hala ere, ez zen
aurkitu lanaren eta familiaren arteko erlazio globalak simetrikoak zirenik; izan ere, lanaren
parte-hartze eta asebetetze-mailak familiari eragiten zion, baina ezingo litzateke kontrako
kasurik baieztatu.
Frone, Russell eta Cooper (1992) Howard-ek 1992an izan zituen antzeko ondorioetara iritsi
ziren. Estres-maila altua dagoenean bakarrik, familia lana bezain indartsua izan daiteke.
Familian inplikazio sakonak asebetetzea eta bake-sentipena eragin dezake. Lanean inplikazio
sakonak, aldiz, inplikazio handiagoa edo familia alde batera uztea eragin dezake.
Oro har, emaitzek erakutsi zuten, lanean eta familian egon daitezkeen behar anitzak bateratuz,
bizi-zoriontasun orokorra lor daitekeela. Eta ez dagoela laneko eta familiako betebeharrak
orekatuko dituen fokatze perfekturik.
Friedman-ek eta Galinsky-k (1992) ikertu zuten lan egiteko eran eta erakundeek langileak
kontratatzeko eta mantentzeko egindako aldaketen ahalegina. 2000. urtean lanean hasi ziren bi
herenak emakumeak ziren, eta horietatik hiru laurden haurdun geratu zen ondorengo urteetan.
Emakume horien erdiak lanera itzuli ziren, seme-alabaren lehenengo urtebetetzea baino lehen.
Langileen % 20ak (bereziki emakumeek) guraso agureen ardura du bere gain. Familiako lan
gehienak emakumeak egiten baditu ere, gizonezkoen % 60 lan egiten duten emakumeekin
daude. Laneko eta familiako presioak azkartzen ari dira eta familiek esfortzu handiak egin
behar izaten dituzte oreka mantentzeko. Esaterako, etxeko gatazkak behar bezala konpontzen
ez badira, laneko eraginkortasunean galera ekar dezake. Eraginkortasun gabezia hori honako
arrazoi hauengatik gertatzen da: atzerapenak, lanera huts egitea eta estresagatik murriztutako
lan-errendimendua.
Erakundeen aldetik, lau erantzun eman dira lanaren eta familiaren arteko gatazka murrizteko:
•

Lantegietan edo horietatik gertu, langileei haurtzaindegiak edo haur-eskolak
eskaintzea. Lantegiek zerbitzu hori beren langileentzat bakarrik sor dezakete;
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badute beste enpresa batzuekin elkarturik eraikitzeko aukera ere.
•

Familia-baimena. 1993an Clinton lehendakariak onartu zuen lege hau. Lege honi
esker, langileek lana utz dezakete beren familiaren beharrak asetzeko, lanpostua
galtzeko arriskurik gabe. Soldatarik gabeko hamabi asteko baimena eskaintzen du
lege honek, honako gertakari hauengatik: umea jaiotzea, haurrak adoptatzea eta
zaintzea, bikotea zaintzea, gaixotasun larriak dituzten senitartekoak zaintzea, edo
langileak berak duen gaixotasun larriren bat.

Ikerketek adierazi dute haurra jaio ostean lana mantenduko ote den aurresango duen faktorea
zera dela: lana ziurtatuko duen amatasun-baimena izatea. Baimen-politika bikaina zuen
enpresa bat konturatu zen ama berrien % 5a soilik ez zela itzultzen bere lanpostura. Groverek eta Crooker-ek (1995) honako hau baieztatu zuten: erakundearekiko konpromiso askoz
altuagoa eta lana alde batera uzteko asmo gutxiago adierazten zutela familiei zuzendutako giza
baliabideen

politikak

(haurrak

zaintzeko

laguntzak,

adibidez)

eskaintzen

zituzten

erakundeetako langileek. Ondorio bera ezar dakieke haurrik ez duten langileei; izan ere,
beharra duten langileei laguntza eskaintzeak haiekiko kezka dagoela islatzen du, eta horrek
baikortasunez eragiten du erakundearekiko harremanean. Egileek behar bereziak dituzten
langileei laguntza eskaintzeko teoriaren errefortzu gisa ulertu zuten; teoria horrek
langileenganako ardura islatzen du, eta erakundearekiko modu baikorrean eragiten du.
•

Agureak zaintzeko zerbitzuen informazioa eskaintzea. Lantegi gutxi batzuek
erantzun diote behar horri. Familiako adinduak zaintzea haurrak zaintzea baino
zailagoa izan daiteke. Agureak zaintzeak zerbitzu bat baino gehiago antolatzea
eskatzen du (garraioa, medikuak, juridikoak, etxea zaintzea, norbera zaintzea, eta
abar). Adinduak zaintzeko beharrei erantzuten dien erakunde gehienek hainbat
zerbitzuren inguruko aholkularitza eta informazioa eskaintzen dute. Enpresa
batzuek zerbitzu horiek koordinatzen dituzte.

•

Telelana. Etxean lan egiteko aukera eskaintzen diete langileei; baliagarria izan
daiteke familiaren beharrak edo larrialdiak asetzeko. Enpresek ardura handiz
aukeratzen dituzte hautagaiak, batez ere, erantzukizunak hartzeko gaitasuna eta
iniziatiba edukitzeagatik. Lan horrek ordutegi erregular bat izatea eskatzen du,
bulegoarekin komunikazioa mantentzeko. Etxean lan egiten duten gurasoek
aitortzen dute, aukera hori izanagatik, haurrak zaintzeko laguntza behar izaten
dutela. Etxeko eginbeharrak eta lantegiko lanak orekatzeko eta antolatzeko

117

ESTRESA ETA ONGIZATEA LANEAN

3

malgutasun handiagoa dakar zerbitzu horrek.

LAN PROFESIONALAK DITUZTEN BIKOTEKIDEEN FAMILIAK

Zaila da lana eta familiaren arteko eskakizunak orekatzea. Arazo hori handiagoa da bi
familiaburuak lanean ari direnean, karrera profesionalak dituztenean (Muchinsky, 2000).
Oakley-ren (1974) ustez, haurrak zituzten emakumeek astean zehar 77 ordu lan egiten zituzten
etxean eta, lantokian egindako orduak gehituz gero, presioa gorantz doa.
Silberstein (1992) ondorio batera iritsi zen: lan profesionala duten bikote gehienek haurra jaio
aurretik garrantzi handiagoa ematen diote lanari, euren bizi-estiloa lanera begira baitago. Behin
haurra jaiotzen denean, lan profesional horiek aldaketak jasango dituzte, etxeko beharrak
gehitu egingo baitira. Karambaya eta Reilly-ren (1992) ustez, berriz, emakumeek gizonezkoek
baino gehiago egokitzen dute beren lana familiaren beharretara. Beraz, karrera egokitzeko
beharrak neurri handiagoan eragiten omen du emakumearengan (ordutegi malguak ziurtatuz,
esaterako). Emakume askoren ustez, beren lan-giroa ez dago prestatuta edo ezin da egokitu
familiaren beharretara. Gainera, hainbat emakumek kontatu zuten lankideen kontrako
erreakzioak jasan behar izan zituztela haurdun zeudelako.
Aitzitik, gizonezkoen sentimenduak bestelakoak dira lanaren eta familiaren gatazken aurrean.
Senar-emazteen (bikotekideen) sentimenduen arteko ezberdintasun hori gizonek aldez
aurretik pentsatzen dutenetik dator: “lana batez ere gizonena da, eta familia emakumeena”.
Lana haurren arabera egokitu beharrak tentsio handia sortuko du bikotekideengan. Lanari eta
familiari egiten zaizkion ekarpen desberdinak askotan eztabaidagai izaten dira, eta horrek
guztiak, noski, negoziazio ugari eskatuko du (Silbestein, 1992). Bikote bateko kideek lan
profesionalak dituztenean, bakoitzak modu batera definitzen du lan-arrakastarako behar
duena eta familian parte-hartze maila egokia zein den. Hortaz, bikotekide bakoitzak
eztabaidatzen du, norberaren esperientziatik, zein den lanaren eta familiaren arteko oreka
zuzena. Kide bakarrak lan egiten duen bikoteetan, berriz, emakumearen eta gizonaren arloak
ez dira hain alderagarriak.
118

ESTRESA ETA ONGIZATEA LANEAN

3

Lan profesionala duten kideek beren bizitza ez dutela kontrolatzen sumatzen dute zenbait
unetan. Badirudi ez dagoela denborarik laneko beharrak eta familiakoak betetzeko. Askotan,
ekintza batzuk antolatzeko ordutegiak ezartzea egokia eta beharrezkoa da, baina ordutegi
horiek betetzea tentsio-iturri ere izan daiteke. Bestalde, ekintza pertsonalak (aisialdia,
lagunekin egotea…) gauzatzeko ez da denborarik egongo. Denbora-mugak ere lotura du
bikote batean rolaren araberako ekintzak banatzerakoan; hala nola, etxeko lanak. Denbora
ezagatik, bikote askok kanpoko zerbitzuen laguntza eskatzea erabakiko dute, bai haurrak
zaintzeko bai etxeko lanak egiteko.
Lan profesionalak dituzten bikoteen abantailak eta desabantailak aztertzerakoan, Silbersteinen (1992) ustez, bikote gehienek onurak lortzen dituzte bikotekideak lan profesionaletik
lortzen duen autoasetasunaren bitartez. Kide bakoitzak autoestimu-iturri independentea bizi
du eta, bikote bezala, kide bakoitzaren laneko bizitzaren estimuluetan onurak aurki ditzakete.
Ziur asko, bi kideek sentitzen dute bikotearen ongizatean modu parekatuan laguntzen dutela.
Hala ere, kontuan hartzekoa da lan profesionalen kostua ere; izatez, lanari eskainitako
esfortzuak denbora ezezik energia ere galarazten du. Lan profesionala duten bikotekideetan,
seguruenik, denbora apur bat gordeko du nork bere erlaziorako, lantegiko lanak, haurren
zaintza eta etxeko lanak amaitu ondoren.

LANGABEZIAREN ONDORIO PSIKOLOGIKOAK

Gaur egungo langilearentzat, lana galtzearen aukera garrantzi handiko gaia da. Urtero, milaka
langilek galtzen dute lana, kaleratzeengatik eta lanpostuen zerrenda murrizteagatik.
Zorigaitzeko egoera ekonomikoak postuak galtzea eragin du, maila lokalean zein globalean.
Jahoda-k (1981) baieztatzen du, lan egiteak ustekabeko ondorioak sortzen dituela eta, aldi
berean, pertsonak borondatezko ondorioak izaten dituela. Borondatezko ondorio
nabarmenena da bizitzeko baliabideak bereganatzea. Hala ere, lanaren esanahi psikologiko
nagusiena ustekabeko edo ezkutuko ondorioetatik lortzen da. Lanaren ezkutuko bost ondorio
garrantzitsu daude: denborazko egitura bat ezartzea (egunekiko); trebakuntzak eta familiaeremutik kanpo dauden pertsonekin harremana elkarbanatzea; helburu eta helmugekiko
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pertsonen lotura; estatus eta norbanakoaren nortasunaren ezaugarrien esanahia; eta jarduerak
ezartzea. Jahoda-k dio ustekabeko laneko ondorio horiek jatorri finkoko giza beharrak asetzen
dituztela. Horregatik, langabezian egotean eta funtzio horietatik baztertua izatean, ez dira giza
behar horiek asebetetzen. Horrela, proposatu da lana dela ongizate psikologikoan modu
eraginkor eta ziurrean babesa eskaintzen duen instituzio garrantzitsuena.
Fryer-ek eta Payne-k (1986) beste arrazonamendu bat ematen dute langabeziaren ondorio
psikologikoei buruz: kontrol-diskrezioaren galeran oinarritzen dira. Horren azalpena bortizki
loturik dago diru-sarrera baxuekin eta langabeziarekin. Arazo ekonomikoak buruhauste
garrantzitsuak dira langabezian dauden gehienentzat, eta diru gabezia da erlazioak
mantentzeko zailtasunetako bat. Nahiz eta langilearentzat diru-sarreren galera garrantzitsua
izan, diru-sarrera baxuen aldiari buruzko ezjakintasunak ere urduritzen ditu pertsonak. Horrek
pertsonen askatasuna mugatzen du, besteak beste, arropa edo janaria erosteko garaian.
Baliabide mugatuekin arazoak konpontzen saiatzeak konponbidea kalitate eskasekoa izatea
dakar maiz. Horrek guztiak porrot sentipena eta autoestimua jaistea eragin dezake. Beraz,
aukeratzeko ahalmena mugatzen den heinean, pertsona horrek bizitzarekiko duen mugatze eta
kontrol-sentipena areagotu egiten da.
Jahoda, Fryer eta Payne adituek emandako argibideak Warr-en inguruneko bederatzi
aldagaietan irudikaturik daude. Ikusi da lana galtzeak aldaketak dakartzala ongizate
psikologikoan eragina duten bederatzi aldagaietako zortzitan.
Wanberg-en ustez (1997), lan bila ibiltzeak ondorio ezkorrak ekar ditzake osasun mantalarako.
Lan bila ibiltzeak baztertua eta ez onartua izatea dakar. Egoera horretan, programarik onena
langabeentzat esku-hartzea prestatzea izango litzateke, hau da, ariketa bereziak autoestimuaren
baikortasuna eta kontrola bultzatzeko, eta baita lana bilatzeko trebetasunak lantzea ere.
Kontrolaren gaitasuna gutxietsi egiten da langabeziaren eraginez. Langileei gertatzen zaiena
neurtzeko ahalmena galarazten die lana bilatzean arrakastarik ez izateak, enpresariengan
eragiteko ahalmenik ezak, eta gizarte-ongizate programen mendekotasunak.
Lanerako gaitasunak ez dira erabiltzen langabezian. Modu horretan, trebetasun handia
eskatzen zuten lanetik kanporatuak izan diren langileek gaitasun-murrizketa handiagoa izango
dute.
Trebetasun-maila handiko ogibide batean lanean aritu diren pertsonek gehiago jasango dute
ahalmen horien galera, ahalmen mugatu batzuk besterik izan ez dituzten pertsonek baino.
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Langabeziak kanpotik sortutako helburuak gutxitzen ditu, langileari eskakizun gutxi egiten
baitzaizkio. Kanpoko eskaerak askotan ikuspuntu zehatzekin loturik daudenez, eskakizunak
gutxitzea denborazko desberdintasuna galtzearekin batera dator. Eguna edo astea zatitu eta
langilearen posizioa adierazten duten denborazko markagailuak ez dira hain sarriak ezta
beharrezkoak ere.
Pertsona langabeak galdu egiten du laneko ekintzaren eta lanetik kanpo dauden ekintzen
arteko kontrastea. Pertsona horrek aurrera eraman beharko dituen etxeko eginkizun berriak
etikaren aurkakoak, ohikoak eta berririk gabekoak izango dira. Inguruneko gardentasuna ere
gutxitu egingo da langabezia-aldian. Etorkizun berri bat eraikitzea eta planifikatzea oso zaila
da langabezia-egoeran, batez ere, diru-sarrera ekonomikoei dagokionez. Lanaren ordainsaria
da lanaren kontratuaren nukleoa, eta soldataren baitan dago erretiratzeko adinez azpiko heldu
guztien bizi-maila. Langabeziak diru-sarrera hori deuseztatzen du eta, gehienean, oso eragin
handia izaten du diruaren eskuragarritasunean.
Oro har, segurtasun fisikoa diruaren erabilgarritasunarekin lotzen da. Antza denez,
pertsonaren hobekuntza eta ongizatea lortzeko beharra dago. Diru-sarrerak gutxitzeak etxe
duin bat galtzeko mehatxua ekar dezake. Adin ertaineko pertsonak eta gazteak dira
langabeziaren aurrean beren ohiturak gutxien aldatzen dituztenak.
Langabeziaren ondorioz kaltetua izan ez daitekeen osasun mentalaren mugatzaile bakarra
harreman pertsonalerako gaitasuna da. Pertsona bakoitza mundu bat da eta, ondorioz, hainbat
gauza gerta daiteke; baina, oro har, gazteek ez dute langabeziarengatik harreman pertsonalik
galdu ohi. Ikerketa batzuen emaitzek diote (Warr eta Pyne, 1983) giza harremanak areagotu
egin daitezkeela langabezian dauden pertsonengan. Baieztatzen dute bizilagunekin eta
senideekin denbora gehiago pasatzen dutela. Helduek edo adinduagoek, aldiz (emakumeek
bereziki), arlo horretan aldaketa batzuk jasan ditzakete; hala nola, giza harremanak murriztu
egiten dira, langabezian egoteak etxean bakarrik egotea suposatzen duelako. Pertsona bat
langabezian geratzen denean, galdu egiten du bere buruarekiko autoebaluazio baikorra eta
gizartearengandik jasotako onespena. Orduan, egoera berria bigarren mailakotzat edo
gizarteari ondasun osorik eskaintzen ez dion modukotzat har dezake. Prestakuntzek zailtasun
ekonomiko txarrenak deuseztatzen dituztenean ere, estatuko dirua jasotzeko lotsa ere senti
daiteke, baita familiaren sostengatzaile izatearen porrota ere.
Warr-en ebaluazio horietan oinarriturik, ondorio nagusia da lotura dagoela langabeziaren eta
osasun mentalaren artean.
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Ikerketa ugari egin dira langabeziak ongizate afektiboan eduki ditzakeen eragin ezkorren
inguruan. Ikerketa horiek gizarteko hainbat pertsona talderekin egin dira, eta guztietatik
ondorio aipagarriak atera dira:

Adin ertaineko gizonengan
Ikerketek (Jackson eta Warr 1984; Warr eta Jackson, 1985) diote langabeziak adin ertaineko
gizonen ongizatean eragiten duela, bereziki, familiaren ekonomia gizonaren mende baldin
badago. Adin ertaineko gizonen eskakizun ekonomikoak nahiko handiak izan ohi dira, batez
ere seme-alabak dituztenean. Adin talde horretako gizonen gizarte-posizioari ere eragiten dio
langabeziak, familiako sustatzaile rola galtzen dutelako, baita lan-talde bateko laguntzaile rola
ere. Etorkizunari dagokion ziurgabetasun horrek anbiguotasuna sortzen du, eta hori senideen
bizira zabaltzen da. Wanberg-ek, Watt-ek eta Rumsey-k (1996) diotenez, geroz eta zaharrago
diren gizonek gazteek baino arazo gehiago dituzte lana aurkitzeko. Gainera, adin eta
esperientzia gehiagoko pertsonek soldata handiagoak eskatu ohi dituzte; ondorioz, lana
bilatzea oraindik zailagoa izaten da.

Emakumeengan
Historikoki, langabeziaren inguruko ikerketetan gizonezkoak izan dira ikerketagai nagusiak.
Hala ere, langabeziak gizonezkoengan bezain ondorio ezkorra eragiten du emakumearen
ongizatean. Emaitzak korapilatu egiten dira emakumeengan, beren egoera zibilagatik eta
soldata nagusia jasotzearen papera izan dezaketelako. Emakume ezkongabeek soldata nagusia
jasotzen badute, gizonezkoen moduan erantzungo dute. Emakumeak ezkonduta badaude eta
ez badira familiaren sostengu nagusi eta bakarra, ez diete gizonei adina edo beste emakumeei
adina eragingo. Desberdintasun nabarmenena autoestimuan eta kanpora begirako helburuetan
egongo da. Gizarte-mailak dakarren estimua ez da areagotzen ezkondutako emakume batek
lana lortzen duen bakoitzean. Hori bere langile-rolaren jatorriaren araberakoa da, baita bere
bizitzako pertsona garrantzitsuen portaeraren araberakoa ere. Eskakizun gutxi dituen etxeinguruetan, ezkondutako emakumeen osasun mentala guztiz hobetuko da. Osterantzean, etxeinguru zorrotzak dituzten emakume ezkonduek paira dezakete, lanarekin erlazioa duten
xedeak gehitu egiten baitira.
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Leana-ren eta Feldman-en (1991) ustez, emakumezkoek eta gizonezkoek desberdin erantzuten
dute langabeziaren aurrean. Ikertzaile horien ustez, bi sexuen arteko estres psikologikoaren eta
jarrerazkoaren ezaugarrietan ez dago desberdintasunik. Hala eta guztiz ere, lanaren galerari
aurre egiteko modu desberdinak daude. Gizonezkoak garrantzi handiagoa ematen dio
arazoari, hau da, lana nola aurkitzeari; emakumezkoa, aldiz, babes sozialaren mende egongo
da batez ere.

Nerabeengan eta gazteengan
Nerabeek eta gazteek langabeziaren aurrean duten portaeraren inguruan egindako ikerketek
erakusten digute nerabeek eta gazteek adin ertainekoek baino arazo xumeagoa dutela.
Nerabeek, oro har, aukera onak izan ohi dituzte harreman pertsonalekiko, askok baitute lagun
artean egoteko ohitura eta aisialdiko ekintzetarako eredu ezarriak. Egia da, baita ere, oro har,
euren behar ekonomikoak ez direla adinez nagusiago direnen tankerakoak izaten, urriagoak
baizik.
Baina langabezian dauden nerabeek gizarteak balioesten ez duen egoera bizi dute. Bizipen hori
ohikoa da edozein adinetan. Nerabeek gazteria langabe talde baten parte ikus dezakete beren
burua. Gazterian langabezia hain hedatua izateagatik, gerta daiteke norberaren erantzukizuna
eta giza estigma hain modu indartsuan ez nabaritzea.
Tiggemann-en eta Winefield-en (1992) ikerketen arabera, langabeziaren arazoari aurre egiteko
bi era egongo lirateke. Adibidez, euren langabezia-egoera kanpoko eragileei atxikitzen dieten
gazteek etsipen-maila apalagoa azalduko lukete barne-justifikazioak eman ditzaketenek baino.
Hori guztia kontuan hartuta ere, langabeziak eragin ezkor aipagarria dauka nerabeen ongizate
afektiboan. Hala ere, oso garrantzitsuak dirudite giza roletan esplizituki parte hartzen duten
osasun mentaleko osagaiek (autonomia, lehiakortasuna eta asmoa).
Lanpostu bat lortzeak esanahi berezia du gazteentzat, mendekotasunaren bukaera eta helduen
mundurako sarrera adierazten duelako; lanpostu horrek eskaintzen duen soldatak askatasun
hori sustatzen duelako. Lan eza dela eta, autonomia atzeratuta ikusten da.
Gaitasunen bilakaera ere erreprimitu daiteke langabeziarengatik, lanpostu batek eman
ditzakeen baliabide berriak lantzeko oztopo bihurtzen delako. Egindako ikerketek ez dute
ezagutarazi nerabeen asmo gabeziarik; baina langabeziak nerabeengan sor dezakeen eragin
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ezkorrak autoestimuan eta gaitasunetan eragiten du, egoera hori kaltegarria baita.

Epe luzeko langabeengan
Warr-ek (1987) ikerketa bat egin zuen Britainia Handian, epe luzeko langabeen inguruan.
Bertan, langabeen % 40ak urtebete baino gehiago zeraman lanik gabe, eta % 25ak, berriz, bi
urte baino gehiago etengabeko langabezian. Ikerketek antzeman izan dute lana galtzeak eragin
azkarra izan ohi duela ongizate afektiboan. Eragin nabarmenena lana galdu eta ondorengo
fasean izaten da, hurrengo 3 hilabetetik 6 hilabetera. Eredu hori da ohikoena adin ertaineko
gizonengan. Gazteengan, aldiz, epea luzeagoa izango luke osasun mentalean duen eraginak.
Winefield-ek eta Tiggemann-ek (1990) Australiako nerabeekin egindako ikerketek zera zioten:
bi urte langabezian egon ondoren, nerabe horiek nabaritzen zutela autoestimu eta ongizate
afektiboaren gutxitzea eta eragina, eskolako ikasle-garaiarekin alderatuz. Baina, hirugarren
urtea langabezian eman ondoren, nabarmen okertzen zen gazteen osasun mentala.
Oro har, epe luzeko langabeen artean osasun mentalaren maila bereziki baxua da, eta beren
ingurunea kronikoki mantentzen da urriturik Warr-ek proposatutako bederatzi ezaugarrien
arabera (1987).
Langabeziaren ikerketen jatorri eta naziotasunari buruz, azken ohar bat egin behar da.
Erakundeen Psikologiaren ikergaiek, sarritan, arazo praktikoetan dute jatorria. Horregatik izan
da hain ikertua langabezia. Hala ere, langabezian egoteak dakartzan ondorio psikologikoei
buruzko ikerketa gehienak beste herrialde batzuetan egin dira, bereziki Britainia Handian eta
Australian. Amaitzeko, aipatzekoa da langabeentzako diruaren erabilgarritasun-maila
kulturaren araberakoa dela, eta aldea dagoela kultura batetik bestera (Warr, 1987).
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IRAKURGAI GOMENDAGARRIAK

Muchinsky, P. (2000). Estrés y bienestar en el trabajo. In P. Muchinsky (Arg.), Psicología
Aplicada al Trabajo. Madril: Paraninfo.
Idatzi honetan, osasun mentalean inguruneak izan ditzakeen eraginei buruzko gogoetak
biltzen dira. Baita osasun mentala kontzeptuaren eta berau garatzen duten ezaugarriei buruzko
ekarpenak ere. Halaber, lan-estresaren kontzeptua aztertzen laguntzen du, literaturan
erabilienetakoa den eredu batean oinarrituz. Lanaren eta familiaren arteko gatazkaren jatorria
azaltzen du eta, bide batez, lan profesionalak dituzten bikotekideen senideen inguruko gaia ere
bai.
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SARRERA
Hautematea deritzo gizakiak, bere inguruneari esanahi bat emateko asmotan, zentzumenezko
inpresioak antolatzeko eta interpretatzeko darabilen prozesuari. Askotan, norberak ez du
hautematen egiazko errealitaterik edo errealitate objektiborik. Hau da, sarritan, berezko
errealitatetik urrun geratu ohi da. Ondorioz, desadostasunak sortu ohi dira hautemate
ezberdinen aurrean.
Hautemateak garrantzi handia du erakundeko jokabideen ikerketan. Izan ere, pertsonen
portaera errealitatea hautematean oinarritzen da, eta ez berezko errealitatean. Mundua
hautemateko erak garrantzia du pertsonen jokabideetan.
Erakunde batean, makina bat erabaki hartzen da etengabe; lankideek dituzten rolen eta rol
horien helburuekin bat datozen erabakiak, hain zuzen ere. Erabaki horiek funtsezko izaera
psikosoziala dute, eta sistema erabakitzaile konplexu bilakatzen dituzte erakundeak (García
Sáiz, 2003). Erabaki-hartze prozesuak aukera ematen du arazoaren egoera anitzei aurre
egiteko, hots, momentuko egoeraren eta lortu nahi den egoeraren arteko desadostasuna
dutenei. Horrek eskatzen du hainbat ekintza kontuan hartzea. Hartutako erabakiek eta horien
kalitateak, neurri handi batean, gizabanakoen hautemateen eragina izaten dute.
Atal honetan zehar deskribatzen da erakundeetan nola hartzen diren erabakiak. Baina, lehenik,
hautemate-prozesua azalduko da eta hainbat prozesuren inguruan eztabaidatuko da; gainera,
aukera izango da horien eta erabaki-hartze prozesuaren artean dagoen erlazioa azaltzeko. Ez
hori bakarrik, hautematean ze faktorek eragiten duten ere ikusiko da. Horrela, hautematea eta
norberaren erabaki-hartzea bateratzen saiatuko gara, eta erabaki-hartzearen ereduak, faktoreak
eta moduak (banaka eta taldeka) aurkeztuko ditugu.

HAUTEMATEAREN DEFINIZIOA ETA PROZESUA

Hautematea inguruneko estimuluen aukeraketa eta antolaketa da, jasotzen dituena esperientzia
esanguratsuz hornitzeko. Hautemateak informazioa bilatzea, eskuratzea eta prozesatzea
barneratzen ditu. Jendeak inguruko informazioa bildu eta munduari zentzua ematen dion
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prozesu psikologikoa irudikatzen du.
Hautematea definitzen duten hitz gakoak dira aukeraketa eta antolaketa. Ohikoa da pertsona
bakoitzak modu batean hautematea egoera bat, bai modu aukeratuan hautematen dutelako,
bai hautemandakoa antolatzeko eta interpretatzeko duten moduagatik.
Pertsonek bost zentzuen bitartez jasotzen dituzte inguruneko estimuluak: dastamena, usaimena,
entzumena, ikusmena eta ukimena. Momentu jakin batean, zentzu horiek guztiek modu hautatuan
jartzen diote arreta inguruneko alderdi zehatz batzuei eta, modu berean, beste alderdi batzuk
ez dituzte aintzat hartzen. Esaterako, apartamentu batean bizi denak arretaz entzungo ditu
lagunaren urratsak; aldiz, ez die arreta-maila bera ipiniko goiko solairuan bizi direnek ateratako
soinuei. Bulego bateko idazkariak, agian, ez dio arretarik jarriko igogailua iritsi dela dioen
soinuari, baina berehala zutituko da faxaren soinua entzutean.
Pertsona baten aukeraketa-prozesuak kanpoko eta barneko eragileak ditu; horiek iragaziko
dituzte zentzumenezko hautemateak eta zehaztuko dute arreta gehien zeinek jasoko duen.
Gero, pertsonak aukeratutako estimuluak antolatuko dituzte eredu esanguratsuen bitartez.
Nabarmen aldatzen da pertsonek hautemandakoa interpretatzeko duten modua ere. Esate
baterako, eskuarekin eginiko keinu bat lagunkoitzat edo mehatxutzat uler daiteke, egoeren
arabera eta parte-hartzaileen portaera mentalaren arabera.
Sarreran adierazi den bezala, hautematea oso garrantzitsua da; horregatik, erakunde bateko
kudeatzaileek nahiz langileek onartu behar dute ez-zehatza izan daitekeela gertakizunak eta
besteen portaerak hautematea.
Pertsona batek jasotzen dituen zentzumenezko estimuluak ulertzeak erantzun bat ekarriko du:
agerikoa (ekintzak), ezkutukoa (motibazioa, portaerak eta sentimenduak) edo biak. Bakoitzak
bere modura aukeratu eta antolatuko dituzentzumenezko estimuluak eta, beraz, interpretazio
eta erantzun anitzetara iritsiko da. Hautemateko modu ezberdinek laguntzen dute ulertzen
pertsonek egoera baten aurrean zergatik jarduten duten modu batera edo bestera. Sarritan,
gauza berdinak elkarrengandik urrun egongo bailiran hautematen dira; hautemate horien
baitan daude portaerazko erantzunak.
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HAUTEMATEAN ERAGITEN DUTEN FAKTOREAK

Nola azal daiteke pertsonek gauza bera ikustea eta, aldi berean, desberdin hautematea? Aldagai
desberdinek eragiten dute hautemateari itxura ematen eta, batzuetan, hautematea eraldatzen.
Eragile horiek hautemailean, hautematen ari garen objektuan, edo hautematea gertatzen den
testuinguruan egon daitezke (Robbins, 1999).

Hautemailea
Pertsona batek objektu bat ikusten duenean eta ikusten duen hori azaltzen saiatzen denean,
azalpen horrek, neurri handi batean, norberaren ezaugarrien eragina izango du. Adibidez,
auto bat erosten dugunean, gure autoa bezalako dezente antzemango ditugu errepidean.
Arrazoia ez da denek batera horrelako autoa erosi dutela, baizik eta auto horretaz gehiago
ohartzen hasi garela.
Hautematean gehien eragiten duten norberaren ezaugarriak hauek dira: portaerak,
motibazioak, interesak, aurreko esperientziak eta itxarobideak.
•

Portaera. Egoera beraren aurrean bakoitzak portaera bat du. Adibidez, klasean
batzuek nahiago dituzte talde handiak, eta beste batzuek, aldiz, txikiak.

•

Motibazioa. Asebete gabeko beharrak edo motibazioak pertsonak estimulatzen
ditu, eta hautematean eragin handia sor dezake. Esaterako, erakundearen
testuinguruan, ziurtasunik ez duen nagusi bat aurki dezakegu; nagusi horrek bere
lanposturako mehatxutzat hartzen ditu mendekoek lan bikaina gauzatzeko
egindako esfortzuak. Izaera ezegonkor edo zalantzatiak besteek zure lanpostua
bereganatu nahi dutela pentsatzera eraman zaitzake.

•

Interesak eta balioak. Hauek ez dira guztientzat berdinak. Adibidez, arazo bat
dugunean, nekez jartzen dugu arreta gelan. Gure arreta interesaren araberakoa
izaten da; gauza bat interesatzen zaigunean, arreta handiagoa ipintzen dugu
horretan. Pertsonen interesak desberdinak direnez, egoera jakin baten aurrean
pertsona batek hautematen duena eta beste batek hautematen duena desberdina
izan daiteke.
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Norberaren esperientziak. Aurreko esperientziek ere eragin handia dute, horien
eraginez interesa alde batera edo bestera bideratuko baita. Askotan, elkar
daitezkeen gauzak hautematen dira. Beste askotan, berriz, aurreko esperientziek
gauza baterako interesik eza ekar dezakete.
Inoiz bizi izan ez diren gertakizunak aurretik bizitakoak baino nabariagoak dira.
Esate baterako, 60ko hamarkadaren bukaeran eta 70eko hamarkadaren hasieran
ikusgarriagoa zen kudeatze-postuetan emakumezkoak eta gutxiengo kulturetako
jendea egotea, historikoki lanpostu horiek gizon zurienak zirelako. Gaur egun,
berriz, emakumeek eta gutxiengo horiek ordezkari gehiago dituzte kudeatzekarguetan. Horrela, ez da hainbeste nabaritzen kudeatze-postu bat emakume
baten edo arraza zurikoa ez den pertsona baten esku dagoen.

•

Itxarobideak. Pertsona batek ikusten duena ikustea espero duen zerbait bilaka
dezake itxarobideak. Konparazio batera, espero bada polizia ofizialak autoritarioak
izatea, edota gazteek bizitzan asmo handirik ez izatea, horrelaxe hautemango dira,
euren ezaugarri errealak zein diren jakin nahi gabe.

Objektua
Behatzen aritutako objektuaren ezaugarriek pertsonek hautematen dutenaren gain eragin
dezakete. Hala nola, talde batean, oihukatzen duten pertsonek aukera dute isilak direnak
baino gehiago nabarmentzeko. Objektu baten mugimenduak, tamainak, soinuak eta beste
ezaugarri batzuek moldatzen dute ikusteko modua.
Bestalde, eragina du objektua bere ingurunetik ateratzeak ala ez ateratzeak ere. Esan daiteke
objektuak ez direla modu isolatuan behatzen. Hau da, helburuak iraganarekin duen
harremanak eragina du hautematean, antzeko ezaugarriak taldekatzeko edo bateratzeko joera
dagoen modu berean.
Beren artean gertutasun handiagoa duten objektuak elkarrekin hautemateko joera dago.
Gertutasun fisiko edo denborazkoaren ondorioz, sarritan, elkartu egiten dira erlazionatuta ez
dauden objektuak edota gertakizunak. Era berean, gizakien artean joera dago antzeko
pertsonak, objektuak edo ekintzak taldekatzeko. Zenbat eta antzekotasun handiagoa izan,
orduan eta aukera gehiago egongo da talde moduan hautemateko. Esaterako, sail zehatz
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bateko langileak talde gisa ikusten dira. Joera nabarmena izango da emakumeak, beltzak, edo
ezaugarri nabarmenak (bai fisikoari edo koloreari dagokionez) dituzten beste edozein
taldetako partaideak ere antzera hautemateko, baita erlaziorik gabeko ezaugarriak izanda ere.

Egoera
Gertakizunak eta objektuak ikusten diren testuingurua garrantzitsua da. Inguruneko
elementuak hautematean eragina dute. Adibide moduan, gelakide bat gaueko festa batean
soineko eder batekin oso dotore ikusten badugu, ez dugu bereiziko. Baina klase-egun batean
gelakide bera modu berean jantzita ikusiko bagenu, taldearen arreta erakarriko luke. Helburua
eta hautemaileak berdinak dira, bai festan bai klasean, baina egoera desberdina da. Objektua
edo gertaera bat hautematen den unean, arretan eragina izan dezake lekuak, argiak,
berotasunak edo beste edozein egoerak.
Laburbilduz, esan daiteke hautematean eragiten duten faktoreak honako hauek direla:
•

Hautemailearen faktoreak
- portaera
- motibazioa
- interesak
- esperientziak
- itxarobideak

•

Objektuaren faktoreak
- berritasuna
- mugimendua
- soinua
- tamaina
- aurrekariak
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- gertutasuna
•

Egoera-faktoreak
- denbora
- lan-testuingurua
- gizarte-testuingurua

NORBERAREN HAUTEMATEA ETA BESTEAK EPAITZEA

Jarraian azalduko da erakundeko jokabidean modu esanguratsuenean zer hautemate-kontzeptu
ezartzen diren. Norberaren hautematearen gaia da.
Jendearekiko hautematea eta bizidunak ez diren objektuekiko (makinak, eraikinak, eta abar)
egiten den hautematea desberdina da. Hau da, pertsonen ekintzen inguruan ondorioak
ateratzen dira; objektu bizigabeen inguruan, aldiz, ez. Azken horiek naturaren legeen mende
daude, baina ez dute sinesmenik, motibaziorik ez eta asmorik ere; pertsonek, aldiz, bai.
Horren ondorioz, pertsonak behatzen ditugunean, portaera jakin bat zergatik hartu duten
asmatzen saiatu ohi gara etengabe. Beraz, jendearen ekintzen inguruan egiten diren
hautemateek eta susmoek eragin handia izango dute pertsonen barneko egoeraren gain
(Robbins, 1999).

Egozpenaren teoria
Teoria hau proposatu izan da jendea era batera edo bestera epaitzen denean argibideak
garatzeko, epaitzeko modua jokaera jakin bati ematen zaion esanahiaren araberakoa izanik.
Oinarrian, teoria horrek dioena da, gizabanako baten jokaera behatzean, barneko ala kanpoko
arrazoiek sortu duten zehaztu nahi izaten dela. Zehaztasun hori, ordea, hiru faktoreren mende
dago: bereizketa, adostasuna eta iraunkortasuna. Lehenik, barneko eta kanpoko arrazoien arteko
ezberdintasunak argituko dira; ostean, hiru faktore horietako bakoitzari ekingo zaio.
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Barneko jokaerak gizabanakoaren kontrolpean daudenak dira. Kanpoko jokaera, aldiz, kanpoko
arrazoien ondorioz sortutakoa da; hau da, pertsonaren jokaera egoerak behartua izan da.
Adibidez, langile bat lanera berandu iritsi bada aurreko gauean berandu oheratu zelako,
ondorioz, lo beharra zuela pentsa dezakegu (barne-egozpena). Baina, aldiz, errepidean istripu
larri bat egon bada, langilea berandu iristea horrek eragin duela pentsa dezakegu (kanpoegozpena).
Arestian, gizabanako baten jokaera behatzen denean, barneko ala kanpoko arrazoiek eragin
duten zehaztu nahi izaten dela aipatu da. Zehaztapen hori hiru eragile nagusiren ondorioz
egiten da:
•

Bereizketak. Pertsona batek bereizketa bat egingo du zenbait egoeratan jokabide
ezberdina erakusten badu. Pertsona bat berandu iristen bada lanera, bere
lankideak kexu al dira pertsona hori alferra delako? Hau da, bere jokabidea ohikoa
den jakin nahi da. Jokabidea ez-ohikoa bada, jokaera hori hauteman duenak
kanpoko faktoreak egotziko dizkio portaera horri. Jokabidea ohikoa bada, berriz,
barne-jokabide gisa epaituko da.

•

Adostasunak. Antzeko egoera baten aurrean mundu guztiak jokabide bera badu,
jokaera horrek adostasun bat adieraziko du. Adostasun-maila altua bada, jokaerari
kanpoko eragileak egotziko zaizkio.
Beraz, guztiek modu berean erantzuten dutenean, jokabideak adostasuna
erakutsiko du. Hau da, adostasun edo bateratze baten ondorioz gertatu dela
suposatzen da. Demagun lanerako bide bera egiten duten hamar langile daudela
lantegian, eta hamarrak berandu iritsi direla lanera. Kasu horretan, kanpoko eragile
baten ondorioz dela esan genezake eta, gainera, eragile adosgarri edo bateragarria
izango litzateke; baina hamar langile horietatik bakarra iristen bada berandu lanera,
kasu horretan eragile pertsonalengatik edo barne-eraginagatik izan dela esango
genuke.

•

Iraunkortasuna. Azkenik, hautemaileak iraunkortasuna bilatuko du pertsona
baten portaeraren aurrean. Pertsonak modu berean erantzungo al du denboraren
joanean? Jokabideak luze irauten badu, hautemaileak barneko eragileei egotziko
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dio; eta gutxi irauten badu alderantziz gertatuko da, kanpoko eragileetan
oinarrituko da zergatia aurkitzeko.
Behatzaileak maiztasuna ere kontuan hartu behar du; esate baterako, ia inoiz berandu etortzen
ez den pertsona bati buruz duzun iritzia edo ia beti berandu iristen den bati buruz duzuna ez
da bera izango. Portaera zenbat eta iraunkorragoa izan, behatzaileak orduan eta joera
handiagoa du barne-kausei egozteko.
Egozpenaren teoriaren inguruan bada aurkikuntza interesgarri bat: hautemateak eraldatzen
dituzten akatsak eta aurreiritziak.
Esaterako, besteen portaerak epaitzen direnean, kanpoko eragileak gaitzesteko eta barnekoak
goraipatzeko ohitura izaten da. Horri funtsezko akatsa deritzo eta azal dezake salmenten
kudeatzaile batek zergatik egozten dion alferkeriari bere langileen errendimendu eskasa,
lehiatzaile batek sartutako produktu berritzaileen lineari egotzi ordez.
Bestetik, norberaren arrakastak barne-ezaugarriei atxikitzen zaizkio eta kanpoko ezaugarriak
jo ohi dira porrotaren errudun. Horri joera egozentrikoa deritzo.
Azkenik, eragileei dagokionez, azpimarratu beharra dago kultura bakoitzak bere joerak izan
ohi dituela. Hau da, gizarte bakoitzean norberaren kulturak eragin zuzena du hautemateprozesuan. Adibidez, Koreakoek talde-porrota onartzeko joera dute, joera egozalea alde
batera utzita. Koreako ikerketak aholkatzen du kontu handiz ibiltzeko Estatu Batuetako
kanpo-egozpenaren teoriarekin iragarpenak egiterakoan, bereziki, talde-ohitura sendoak
dituzten lurraldeetan.

Besteak epaitzeko erabilitako laburbideak
Besteak epaitzeko garaian hainbat laburbide erabiltzen dira. Besteek egiten dutena hautematea
eta azaltzea zama bat da. Horren ondorioz, gizabanakoek hainbat tresna garatzen dituzte
zeregin hori errazteko. Oro har, teknika horiek baliagarriak izaten dira hautemate azkarrak eta
zehatzak egiteko, eta iragarpenak egiteko baliozko informazioa ematen dute. Laburbide horiek
ulertzea oso baliagarria izan daiteke oztopo esanguratsuak sor daitezkeenean ohartarazteko.
Hala ere, bide horiek askotan arazoak eragin ditzakete. Jarraian azaltzen dira, beraz, Robbinsen ustez (1999) besteak epaitzerakoan gehien erabili ohi diren laburbideak.
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Hautemate selektiboa
Pertsona, gauza edo gertaera bat ikusgarri egiten duen edozein ezaugarrik hautemana izateko
aukera handitzen du. Zergatik? Estimulu jakin batzuk soilik jasotzen direnez, ezinezkoa izaten
da ikusten den guztia barneratzea. Ondorioz, hautemate selektiboa erabiltzen da. Jendeak ikusten
duena modu selektiboan interpretatzen du, bere interesak, historiak, bizipenak eta portaerak
direla-eta.
Interesgarria da nabarmentzea estimulu horiek zalantzagarriak direnean, hautemateak
ulerkuntzaren bakarkako oinarriaren eragin handiagoa duela (hau da, portaerak, interesak eta
itxarobideak), estimuluarena berarena baino.
Ikusten den guztia ezin denez barneratu, atalak eta zatiak soilik hartzen dira. Baina horiek ez
dira zoriz aukeratzen; emandako garrantziaren, egoeraren, trebakuntzaren eta portaeren
arabera aukeratzen dira. Aukeratze-hautemateak besteak azkar aztertzeko aukera eskaintzen
du, baina azterketa hori guztiz zehaztugabea izateko arriskua dago. Ikusi nahi dena ikusten
denez, egoera zalantzagarri baten aurrean bermatu gabeko ondorioak atera daitezke.

Halo eragina
Pertsona bati buruz ezaugarri bakar batean sustraitutako inpresio orokor bat ondorioztatzen
denean (adibidez adimena, gizartekoitasuna edo onarpena), halo eragina izaten da.
Hala nola, fenomeno hori sarritan gertatzen da ikasleek euren irakaslea kalifikatu behar
dutenean, ezaugarri bakar batean oinarrituz. Garrantzia eman diezaiokete irrika edo antzeko
ezaugarri bakar bati, eta ebaluazio osoa ezaugarri horretan oinarritu. Ondorioz, nahiz eta
irakasle isil, ziur eta jakintsu bat izan, irrikarik ez badu, irakasle horrek kalifikazio eskasa
jasoko du.
Halo eraginaren bidez, jokatzearen joera ez da zorizkoa. Hainbat ikerketek ondorioztatu
dutenez, jokatzeko joera hori neurriz kanpokoa izaten da modu zalantzagarrian hautematen
denean, eragin moralak dituztenean, eta hautemaileak epaitzen dituen ezaugarriekin
trebakuntza gutxi duenean.
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Kontraste-eragina
Kontraste-eraginek hautemateak eralda ditzakete. Gizakiek ez dute pertsona isolamenduan
neurtzen. Norbaiten aurrean izaten duten erreakzioak, sarritan, duela gutxi aurkitutako beste
pertsonen eragina du. Izan ere, pertsona baten ezaugarrien ebaluazioan eragina du ezaugarri
bera beste pertsonekin parekatzean altuago edo baxuago kalifikatzeak.
Adibidez, pertsona bat jendaurrean azalpen bat ematera irten da, baina bere aurretik beste bi
pertsona aritu dira azalpenak ematen; bi horiek hainbat hanka-sartze egin dituzte beren
azalpenetan eta, ondorioz, aurreko bi pertsonek egindako hutsengatik hirugarrenaren
kalifikazioa hobea izango da.

Proiekzio-eragina
Erraza da besteak epaitzea norberaren berdinak direla barneratzen bada. Hau da, pertsona bat
umila eta konfiantzazkoa bada, beste pertsonak ere bera bezain umila eta konfiantzazkoa dela
pentsatzeko joera izango du. Norberaren ezaugarriak gainerako pertsonei egozteko joerak
besteen inguruan egiten ditugun hautemateak eralda ditzake. Joera horri proiekzioa deritzo.
Proiekzioan parte hartzen duen pertsonak besteak bera bezalakoak izango bailiran hautematen
ditu, eta ez benetan behatua izaten ari den pertsona gisa. Behatzaile horiek ez dira oso
zehatzak izaten, beste pertsonak beren antzekoak izango bailiran epaitzen dituztelako beti.
Kudeatzaileek proiekzioan parte hartzen dutenean, konpromisoa hartzen dute banakako
ezberdintasunei

erantzuna

emateko

gaitasuna

izateko.

Jendea

berez

dena

baino

homogeneoagoa bailitzan ikusteko joera dute.

Estereotipoak
Taldearekiko dagoen hautematearen baitan, pertsona bat epaitzen denean estereotipo laburbidea
erabiltzen da. Orokortasunak ez du abantailarik. Mundu korapilatsu bat errazteko modua da.
Estimulu anitzekin aritzea ez da hain zaila estereotipoak erabiltzen direnean. Modu ezegokian
estereotipatzen denean sortzen da arazoa. Honako hauek dira aipatzen diren zenbait
estereotipo: “Gizonezkoak ez daude umeen zaintzan interesaturik”, “Ekialdeko atzerritarrak
oso langileak eta kontzientziadunak dira”. Hautematearen ikuspuntutik, jendeak estereotipo
horiek ikustea espero badu, hori da hautematen duena, zehatzak izan ala ez.
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Ezarpen zehatzak erakundeetan
Erakundeetan, pertsonak beti ari dira beren artean epaitzen. Kudeatzaileek euren mendeko
langileen lan-etekina ebaluatu behar dute. Langile batek ebaluatzen du bere lankideak euren
beharretan zenbateko ahalegina egiten ari diren. Lan-taldera pertsona berri bat iristen denean,
gainerako taldekideek iritsi berria ebaluatuko dute segituan. Askotan, epaiketa horiek ondorio
garrantzitsuak sortzen dituzte erakundeetan. Honako lerro hauetan, Robbins-entzat (1999)
erakundeetan ezagunenak diren ezarpenak aipatuko dira.

Lan-elkarrizketa
Lan-elkarrizketa faktore garrantzitsua da langile bat onartzeko edo bertatik botatzeko garaian.
Bidezkoa da esatea pertsona gutxi kontratatzen direla lan-elkarrizketarik egin gabe. Aldiz,
nabarmena da elkarrizketa gauzatzen dutenek askotan hanka sartzen dutela egindako
aurreiritziekin edo hautemandako epaiketekin. Gainera, elkarrizketatzaileen arteko akordioa
ere eskasa da; hau da, elkarrizketatzaile bakoitzak hautagai berean gauza bat ikusiko du,
hautagaiari buruzko ondorio ezberdinetara iritsiz.
Elkarrizketa gauzatzen dutenek, oro har, inpresioak goiz ateratzen dituzte, baina horiek
berehala iraunkor bihurtzen dira. Informazio ezkor bat hasieran azaltzen bada, informazio
bera amaieran azalduko balitz baino gehiago balioesten da. Ikerketek diote elkarrizketatzaileek
elkarrizketaren lehen lau edo bost minutuan hartutako erabaki gehienak oso gutxi aldatzen
direla denbora hori igaro ostean. Emaitza gisa, elkarrizketaren hasieran lortutako informazioak
pisu handiagoa du ondoren lortutakoak baino eta, oro har, hautagai on bat aurkako
ezaugarriak ez edukitzeagatik bereizten da aldeko ezaugarriak edukitzeagatik baino gehiago.
Lan-elkarrizketa oso eragile garrantzitsua da kontratatze-erabakian; onartu beharko litzateke
hautemate-faktoreek eragina dutela kontratatutako pertsonarengan eta, azkenik, erakunde
baten lan-boterearen kalitatean.

Lan-etekinen itxaropenak
Nabarmena da jendea errealitatearen hautematea balioztatzen saiatuko dela, hautemate horiek
akastunak direnean ere. Ezaugarri hori bereziki garrantzitsua da, lan-etekinen itxaropenak
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kontuan hartzen direnean.
Betetzen den profezia edo pigmalion eragina. Jendearen iguripenek eragin handia dutela langileen
jokabideetan esan nahi du. Beste hitz batzuetan esanda, kudeatzaile batek bere taldekideetatik
gauza asko espero badu, ziur asko, horiek ez diote hutsik egingo. Modu berean, kudeatzaile
batek bere taldekideek minimoen azpitik lan egitea espero badu, haiek horrela jokatuko dute
iguripen baxu horiek bete ahal izateko. Iguripenak edo itxaropenak askotan errealitate
bilakatzea izango da horren emaitza.

Jardueraren ebaluazioa
Langile baten jardueraren ebaluazioa hautemate-prozesuaren mende dago. Beraz, langile
baten etorkizuna ebaluazioari lotuta dago. Emaitza argienen artean daude igoerak, soldata
gehitzea eta lanpostua mantentzea. Jarduera hautemateak langilearen ebaluazioa irudikatzen
du. Nahiz eta hautematea objektiboa izan daitekeen, lan ugari subjektiboki ebaluatzen dira.
Neurketa subjektiboak praktikara eramateko errazagoak dira, kudeatzaileei diskrezio
handiagoa ematen diete eta, leku askotan, ez daude prest neurketa objektiboak jasateko.
Hortaz, neurketa subjektiboak epaigarriak dira. Ebaluatzaileak inpresio orokorra eraikitzen
du langilearen inguruan. Langilearen inguruko ezaugarri ezkorrek nahiz baikorrek eragina
izango dute ebaluazioaren emaitzetan.

Langilearen esfortzua
Gizaki batek erakundean duen etorkizuna ez da jardueran bakarrik oinarritzen. Erakunde
askotan langile baten esfortzu-mailari garrantzi handia ematen zaio. Esfortzu-maila
subjektiboki epai daiteke, aurreiritziek eta hautemate-distortsioek parte hartzen baitute.
Langile gehiago bidaltzen dira portaera eskasa edukitzeagatik eta diziplina gabeziagatik,
gaitasun gabeziagatik baino. Langile baten esfortzuaren ebaluazioa lehen mailako eragina izan
daiteke bere etorkizunerako erakundean.

Langilearen leialtasuna
Langileen leialtasuna garrantzitsua da erakundearen barruan. Erakunde askotan leialtasuna ez
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da kontuan hartzen, langileek erakundea mespretxatzen dutenean batez ere.
Baina, gauza ez da erakundeek langileen leialtasuna eskatzerakoan modu zuzenean jokatzen
duten ala ez; baizik eta askok egiten dutela, eta langile baten leialtasun- edo konpromiso-maila
oso epaigarria dela. Gerta daiteke langile batek, leialtasuna nabaritzen duenean, besteak
konformismo moduan ikustea. Kudeaketaren goi-mailako erabakiak zalantzan jartzen dituen
langilea desleialtzat hartua izan daiteke; aldiz, besteek interesatua eta arduratua dagoela pentsa
dezakete. Salatzaileek (etikaren aurkako praktika azaltzen dutenek, alegia), oro har, leialtasun
eta zintzotasunetik kanpo jokatzen dute (beren nagusiengandik kanpokoengana). Salatzaile
horiek, askotan, arazo-bilatzailetzat hartzen dira.

HAUTEMATEA ETA ERABAKI-HARTZEA BATERATZEA

Gizabanakoek erabakiak hartzen dituzte erakundeetan. Hau da, bi aukeren artean hautaketa
egiten dute. Goiko mailako kudeatzaileek euren erakundearen helburuak zehazten dituzte: zer
produktu edo zerbitzu eskaini, nola finantzatu hobeto eragiketak, edo non kokatu fabrikazio
sail berria. Erdi- eta behe-mailako kudeatzaileek ekoizpen-programak finkatzen dituzte,
langile berriak aukeratzen dituzte, eta soldata-gehikuntzak nola banatu erabakitzen dute.
Kudeatze-lanetan parte hartzen ez duten langileek ere euren lanpostuan eta erakundean
eragiten duten erabakiak hartzen dituzte. Hala nola, egun zehatz batean lanera joatea edo ez
joatea, lanean ze esfortzu-maila egin, nagusiaren eskaera bete edo ez. Aukeraketa horiek,
neurri handi batean, gizabanakoen hautemateen eragina izaten dute (Robbins, 1999).
Erabakiak arazo baten erreakziotzat hartzen dira. Hau da, desadostasuna dago egungo
egoeraren eta desiratzen den egoeraren artean. Adibidez, egunero unibertsitatera automobilez
joaten den pertsona bati automobila matxuratzen bazaio, pertsona horrek arazo bat du; beraz,
pertsona horri erabaki bat hartzea eskatzen zaio. Bestalde, batzuetan, pertsona batentzat arazo
izan daitekeen egoera bat beste pertsona batentzat egoera baikorra izan daiteke. Beraz, arazoa
dagoela antzematea eta horren aurrean erabaki bat hartu behar dela identifikatzea hautemategertakaria da. Erabakiak hartzen dituzten gizabanakoek, eta erabaki horien kalitateak, euren
hautemateen eraginak jasan behar dituzte.
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Erabaki-hartzearen prozesua
Arestian aipatutakoaz gain, erabaki bakoitzak informazioa ulertzea eta ebaluatzea suposatzen
du (Robbins, 1999). Datuak iturri anitzetatik jasotzen dira eta iragaziak, kudeatuak eta
azalduak izan behar dute. Erakunde batean erabaki asko hartzen dira, lankideek dituzten rolen
eta rol horien helburuekin bat datozen erabakiak, hain zuzen ere. Erabaki horien izaera
psikosoziala da, eta sistema erabakitzaile konplexu bilakatzen dituzte erakundeak (García Sáiz,
2003). Erabaki-hartze prozesuak aukera ematen du arazoaren egoera anitzei aurre egiteko,
hots, momentuko egoeraren eta lortu nahi den egoeraren artean desadostasuna dutenei aurre
egiteko. Horrek ekintza ezberdinak kontuan hartzea eskatzen du.
Erabakiak hartzea jardunbide bat da eta, erabakiei esker, egoera zehatz batetik (hasierako
fasea) beste batera (azken fasea: helburuak) pasatu nahi da, eraldaketa batzuen bitartez
(erabakien ordezko aukerak). Horrek guztiak ekiteko asmo esplizitu bat dakar (Mintzberg,
1979), pentsamendu- eta portaera-prozesuak eragiten ditu azkenik erabaki bat hartzeko (Peiró,
1986).
Segidan, erakunde bateko erabakien konplexutasuna islatuko da, kontuan hartzen baitira parte
hartzen duten aldagai anitzak (Peiró, 1986; León, 1996; Gordon, 1996; Furnham, 1997;
Robbins, 1998):
•

Erabaki motak
- Estrategikoak: erakundeko helburuekin lotura dutenak.
- Erabilgarriak: helburuak lortzeko erabiliko den estrategiarekin lotura dutenak.
- Eraginkorrak: eguneroko aktibitate eta eginkizunekin zerikusia dutenak.
- Norberarenak: erakundean parte hartzen duten pertsonen jarduerarekin
zerikusia dutenak, bakoitzaren jakin-minak kontuan hartuz; eredutzat har
daitezke

ordutegien

asistentzia

eta

betetze-maila,

esfortzu-maila

beharrarekiko konpromisoa, eta arauak betetzea.
•

Erabakia hartzen duen pertsona kopurua
- Bakarra: pertsona bakar batek hartzen du erabakia.
- Taldekoa: bi pertsonek edo gehiagok parte hartzen dute prozesuan.
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Jarraitzen den helburu kopurua
- Helburu bakarra: hainbat aukeraren artean hautatzeko irizpidea, helburua
lortzeko horiek duten eraginkortasunean oinarritzen da.
- Helburu anitzak: modu ezberdinean balioesten diren, baina aldi berean asebete
behar diren, helburuei erantzun behar dieten aukerentzat irizpide komuna
ezartzea suposatzen du.

•

Zailtasuna
- Sinpleak: gai ezagunen ingurukoak direnak, kuantifikagarriak edota aldagai
gutxi dituztenak.
- Konplexuak: gai ezezagunen ingurukoak, ez hain kuantifikagarriak eta aldagai
anitzekoak.

•

Arazoaren egituraketa-maila
- Arazo egituratuak: egungo egoera eta nahi dena ezagutzen dira, baita bien
arteko bidea ere.
- Arazo ez-egituratuak: egungo egoera eta nahi dena ez daude argi, ez eta bien
arteko bidea ere.

•

Programatze-maila
- Programatuak: prozesu ezagunak erabiltzen dira arazoa konpontzeko.
- Ez-programatuak: gai ezezagunak, non prozesu ezagunak ezin diren erabili.

•

Edukiak
- Zeren inguruan erabakitzen den. Hala nola, erakundeak produktu edo zerbitzu
berria eskainiko al du? Pertsona gehiago sartzea beharrezkoa al da? Teknologia
berriak eskuratu behar al dituzte?

•

Ziurtasun-maila
- Erabakiak zalantzarik ez dagoen egoeran: aukera guztiak ezagutzen dira, baita
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dagozkien ondorioak ere.
- Erabakiak arrisku-egoeran: aukera bakoitzak ondorio ugari ditu eta horietariko
bakoitza gertatzeko probabilitatea zein den susma daiteke.
- Erabakiak zalantza-egoeran: ez dira ez aukera bakoitzari dagozkion ondorioak
ezagutzen, ez eta horietariko bakoitza gertatzeko probabilitatea ere.
- Erabakiak lehiaketa-egoeran: existitzen den lehiatzaile batetik hartzen dira
erabakiak, eta erabaki horien helburu eta aukeraketak gatazkan sar daitezke
lehiatzailearenak direnekin, modu zuzenean edo zeharka.
•

Denbora-orientazioa
- Epe motzera: berehalako ondorioak, erabaki eraginkorrekin erlazioa izan ohi
dutenak.
- Epe ertainera: erabaki erabilgarriekin erlazioa izan ohi dutenak.
- Epe luzera: denboran urrunago dauden ondorioak, erabaki estrategikoekin
erlazioa izan ohi dutenak.

•

Eraginaren irismena
- Bakarkakoa: ondorioek pertsona bakarrari eragiten diote.
- Taldekoa: ondorioek lan-talde osoari eragiten diote.
- Erakundekoa: ondorioek erakunde osoari eragiten diote.

Erakutsi berri diren aldagaietara mugatzen ez den prozesu konplexu baten lehen hurbilpena
baino ez da izan hau. Datozen puntuetan, erakundeetako erabakitzea baldintzatuko duten
eragile ugari gehitzen dira.

Nork hartzen du parte erabakietan?
Nork hartzen ditu erabaki estrategikoak, erabilgarriak eta eraginkorrak? Kontu horrek agerian
uzten
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hausnartzeko beharra. Gehienetan, erabakien jatorria sakonki aldatzen da hierarkia-maila
batetik bestera, baita arlo funtzional bakoitzean ere. Tradizionalki, erabaki estrategikoak
zuzendaritzako goiko mailetan daudenentzat gorde izan dira. Erabaki erabilgarriak erdi-mailako
zuzendarienak izan ohi dira, eta erabaki eraginkorrak, zuzendaritzako maila baxuenentzat.
Aipatutakoa alda daiteke erakunde motaren arabera eta erakundean nagusitzen den
zentralizazioaren edo deszentralizazioaren arabera. Deszentralizaturiko erakundeetan parte-hartze
handiagoa dago maila ezberdinetan, zuzendaritzakoak ez direnek ere hartzen baitute parte
erabaki garrantzitsuetan. Dena den, nahiz eta erabaki bakoitzak bere neurrian, erabaki guztiek
dituzte erakundearentzat ondorio esanguratsuak; beraz, segur aski, erabakien inguruko
erabakiek lortuko dute erakundearen bizitzan garrantzirik handiena; zuzendaritzaren
funtsezko erabakiak, hain zuzen ere, zer erabaki eta nork erabaki izango dira.

Zein dira eraginkortasunaren irizpideak erabakietan?
Irizpide hauek kontuan hartu behar dira:
-

Kalitatea. Nahi diren helburuak lortzen direnean, garrantzi handiko erabakiak
izango dira. Alde horretatik, ez da beharrezkoa hartutako erabakia onena izatea;
nahikoa izan daiteke onargarria edo asegarria izatearekin.

-

Aukera. Arazoa konpontzeko, erabakiak une egokian hartu behar dira. Erabaki
bat beranduegi hartzen bada, ona izateari uzten dio.

-

Onarpena. Beharrezkoa da erabakian nahastuta dauden pertsonek erabaki hori
ulertzea, onartzea eta ezarri ahal izatea. Horretarako, erabaki-hartze prozesuan
parte –hartzeko, hainbat modu jar daitezke martxan.

-

Etika. Azalpen etikoak aztertu behar dira, erabakiak beste pertsona batengan
eragin dezakeenean. Norberaren balioen kodeetara edo gizartean nagusi direnetara
jo daiteke; baina, kasu horretan, hainbat testuingurutako kultura desberdintasunen
ondorioz leku batean etikotzat hartzen dena bestean ez izatea gerta daiteke. Beraz,
ez lirateke irizpide utilitaristak soilik hartu behar kontuan, baizik eta eragina jaso
dutenen eskubideekin eta horiek ezartzeko justiziarekin erlazioa duten irizpideak
ere bai.
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Nola hartzen dira erabakiak?
Zer prozedura jarraitu ohi dira edo beharko lirateke erakundeetan proposatzen diren erabaki
guztiak hartzeko? Aurrez agintzeko edo deskribatzeko erabili beharko litzatekeen edo
erabiltzen den prozesuaren arabera, hainbat eredu garatu dira. Oro har, gaiaren inguruan
alderdi ugari azpimarratzen dituzten ikuspegiak hartzen dituzte: erabakien arauak; azpian
dauden funtzio matematikoak; osagai kognitiboak, portaerazkoak eta emozionalak;
arrazionaltasuna vs ez-arrazionaltasuna; testuinguru eta egoera aldagaiak, eta abar.
Jarraian, erakundearen testuingurua gehien ordezkatzen duten ereduak aurkeztuko dira (Peiró,
1986; Gordon, 1996; Furnham, 1997; Robbins, 1998).

ERABAKI-HARTZE EREDUAK

Bell, Raiffa eta Tversky adituen arabera (1988), erabakiak hartzeko ereduak maila hauetan sailka
daitezke: arauemaileak, deskribatzaileak eta preskribatzaileak (ikus García Sáiz, 2003).

Eredu arauemaileak
Eredu arrazional edo klasikoa
Eredu arauemaile nagusia da. Erakundeko erabaki-hartze prozesuari buruzko literaturan
aipamen errepikakorra du, eta egoera errealetan duen bideragarritasunari buruzko eztabaida
anitzen ardatz bilakatu da.
Erabaki-hartzea prozesu logiko gisa ikusten da, non erabakitzen dutenak euren helburuak
areagotzen saiatzen diren, pauso zehatzak emanez.
Hori egitean, etengabe neurtzen dute zein ekintza edo hautabide egingo dituzten eta zein
arrakasta-aukerarekin, baita epe motzean zein helburu lortuko dituzten ere. Eredu horretan
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honako pauso hauek jarraitzen dira:
1.

Egoera aztertu

2.

Helburuak ezarri

3.

Erabakiak hartzeko bideak aukeratu

4.

Aukerak garatu

5.

Aukerak neurtu

6.

Aukera egokiena hautatu

7.

Erabakia neurtu

8.

Ondorioak aztertu

Ereduak azaltzen duen logikaz harago, ikerketek erakutsi dute erabaki errealek ez dutela beren
bidea jarraitzen. Are gehiago, bereziki zaila da horrela izatea, ohikoa baita baldintza anitzek
etapa ezberdinak betetzea zailtzea edo eragoztea, bereziki kasu hauetan:
-

Arazoaren zehaztapena ez dago konpondu behar duenaren esku.

-

Irtenbide azkar bat bilatzen da eta ezin dira etapa guztiak osoki egin.

-

Kalitate gutxiagoko erabaki bat hartzen da. Garrantzi gutxiago duten arazoen aurrean,
eta prozesua burutzeko ahalegin eta denbora gutxiago erabiltzen denean.

-

Erantzun emozionalak daude inplikaturik; estresa, antsietatea, etab. Horrek guztiak
prozesua bera murriztu dezake.

-

Ez dago trebakuntzarik erronkazko arazoei heltzeko garaian.

-

Arazoa konplexua da. Egoera baten aurrean aldagai ugari daudenean eta antzematen
zailak direnean, arazoa adieraztea eta ebaztea zailagoa da.

Eredu horren balioa eredu heuristikoa eskaintzean datza, bai ikertzailearentzat baita erabaki
hartzailearentzat ere, zeinaren bitartez ebalua baitaiteke erabaki-hartze prozesua.
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Eredu deskribatzaileak
Bertan bost eredu nabarmentzen dira:

Arrazonamendu mugatuaren eredua
Simonen (1957) ideietatik garatu zen, eta aurreko ereduaren hautabide izateko sortu zen.
Nahiz eta erabaki bat hartu behar dutenen artean arrazionaltasunerako joera egon,
erakundeetan sortutako egoeren ohiko konplexutasunak zaildu egiten du prozesuaren
sistematizazioa aurrera eramatea. Hori dela eta, arrazionaltasun mugatua deritzona proposatzen
da. Zehazki, irtenbide ezin hobea bilatu eta aurkitzea baino egingarriagoa litzateke
konponbide asegarria edo arazoari aurre egiteko modukoa bilatzea, zeinak prozesua errazten
duen. Aukera guztiak arakatu ez dituen norbaitek (erabaki-hartzaileak) konponbiderako
aukera ezberdinen analisirako gutxiengo baldintzak, behintzat, betetzen dituela esateak, itxura
batean, hobeto deskribatzen du erakundeetako erabaki askotan jarraitzen den prozesua.
Horrela aurkezten da erabaki-hartze hori:
-

Arazoa eta lortu nahi diren helburuak era ulergarri eta erraz batean azaltzen dira,
arazoa konpondu behar duenarentzat eta lortu nahi den helburu edo
helburuentzat.

-

Aukera bat onargarria dela adieraziko duen irizpide bat edo jomuga egoki bat
ezartzen da, nahiz eta ezin hobea ez izan.

-

Aukera onargarri bat bilatzen hasten da.

-

Aukera onargarri hori ez bada ezagutzen, jomugaren maila jaitsi egiten da eta
beste irtenbide bat bilatzen hasten da.

-

Aukera onargarria ezagutu ondoren, onartuta dagoen neurtzen da (onargarritasunmaila zehazteko).

-

Aukera hori onargarria ez bada, beste irtenbide baten bila hasten da.

-

Identifikatutako aukera onargarria bada, konponbidea ezarriko da.

-

Helburua lortu den ala ez jakiteko, balio-neurketa egingo da eta jomugaren maila
areagotu edo murriztu egingo da, etorkizunean mota horretako erabakiak etorriko
badira ere.
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Prozesu horren emaitzari gehikuntza deritzo: egoera askoren konplexutasunaren aurrean,
prozesu sekuentziala jarraitzen da, zeinean ezarritako jomugaren mailak moldatu daitezkeen
pixkanaka, baita arazoa eta helburuak birdefinitu ere, aurreko erabakien emaitzen arabera edo
egoerak jasandako aldaketen arabera. Modu horretan, arazoak konpontzeko hartzen diren
erabaki gehienak aurrez hartutakoen emaitza dira, pilatzen joan direnak edo pixkanaka
gehikuntzak jasan dituztenak azken fasera iritsi arte.
Prozesu horretan guztian, bi kontu gehiago nabarmendu behar dira:
-

Aukerak kontuan hartzen diren ordena: arazo batek hainbat irtenbide dituela jakinik,
bilaturiko lehena izango da erantzunik egokiena.

-

Erabakiak hartzeko akats-iturriak: arrazionaltasun mugatuaren ideiak erabaki-hartze
prozesuan ager daitezkeen akats-iturri oro kontuan hartzeko beharra dakar.

Zaborrontziaren eredua
Aurreko bi ereduak ez bezala, eredu hau (Cohen, March eta Olsen, 1972) saiatzen da
erakundeentzat erabaki anitzei aurre egiteak dakarren konplexutasuna nabarmentzen. Batez
ere, ezjakintasun handiko baldintzetan gertatzen dira. Erakundeak antolatutako anarkia
moduan hartzen dira aintzakotzat, ezaugarri hauekin:
-

Arazoak dakartzan lehentasuna. Arazoak, irtenbideak, lehentasunak eta erabakiak ez
dira argiak; zalantzazkoak dira, eta baita gatazkatsuak ere, erabakiak hartzen
dituztenentzat.

-

Oso argia ez den teknologia. Erakundearen helburuak lortzeko bideak zalantzazkoak
dira, edo ez dira ongi ulertzen. Erakundeko teknologiak dakarren ezjakintasunak
konponbide egokia aurkitzeko “saiakera eta huts egitea” erabiltzeko beharra
eragiten du.

-

Parte-hartze arina. Erabakian parte hartzen dutenek, erabiliko duten denboraren
arabera, prozesutik nahi dutenean “sartzeko” eta “irteteko” aukera dute.

Eredu horrek zenbait egoeratan erabakiak nola hartzen diren aurkeztu nahi du. Elkarte
askotan bazkideek ez dute garbi izaten zein den arazoa, nola aurre egin, zein den helburua,
zein den irtenbidea. Beste behar batzuk izanik, ez dute arazoa konpontzeko ez denborarik, ez
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baliabiderik, ez esfortzurik jartzen. Baldintza horiek ezjakintasun handia dakarte, eta prozesua
nahaspila edota kaos bilakatzen dute. Lineala ez den prozesua da, aurretiko kronologiarik
gabea.
Zehazki, erabakiak elkarrekintza baten ondorio direla esaten da, lau eragile hauen zoriaren
ondorio: arazoak, irtenbideak, parte-hartzaileak eta aukeratze-hautematea. Erabakien funtsezko
osagarri horiek autoreek “zaborrontzi” deiturikoan nahasirik daude. Eragile horiek
erregistraturik geratzen diren erakunde-oroimen antzeko bat da. Zaborrontzi horretan modu
askotako arazoak aurki ditzakegu, berehalako irtenbideak eskatzen dituztenak, alegia: arazo
zehatz bati lotzeko zain dauden konponbideak, erakundera sartzen diren edo erakundea
uzten duten pertsonak, eta bata eta bestea hautatzeko aukera. Horrela, erabaki onenak
hartuko dira pertsona egokiek arazo aproposa identifikatzen dutenean eta une onean
ganorazko irtenbidea ezartzen diotenean.
Lehenago aipatutako lau eragileak bateratzearen edo sinkronizatzearen mende dagoen
prozesua da. Eta hori gertatzea zaila denez, ez litzateke izango kalitatezko erabaki-hartzearen
eredu desiragarria.

Atzera begirako erabaki-hartzearen eredua
Programaturik ez dauden erabakietan oinarritzen da funtsean. Desadostasunaren teorian
oinarriturik, atzera begirako izaerarekin pertsonak euren aukerak arrazionalizatzen saiatzen
direla dio. Erabaki bati aurre egiterakoan, ez da arraroa hasiera batean behintzat gustukoen
duten hautabidea edukitzea. Hori horrela bada, kontrako prozesu bat hastea izango litzateke
ohikoena: lehentasun hori frogatuko eta bermatuko duen informazio guztia bilatzea izango
litzateke helburu bakarra. Erantzuna aurretik daukate eta argudiorik onenak bilatu nahi
dituzte, daudenen artean onena izateko, bai beren ustean baita besteen ustean ere (Soelberg,
1967). Prozesua honako hau da:
1.

Helburuak ezartzen dira.

2.

Gustukoen duten aukera identifikatzen da.

3.

Beste aukera batzuk bilatzen dira onena aurkitu arte. Bigarren hautabide horri
baieztapena deritzo.

150

HAUTEMATEA ETA ERABAKI-HARTZEA
4.

4

Bai informazioa bai irizpideak bilatzen dira, gustuko hautabideak baieztapena
baino hobeak direla ziurtatzeko. Aukera gustukoaren alde egiteko, informazioaren
hautemate-distortsioak barnera ditzake prozesu horrek.

5.

Aukera gustukoenaren alde egingo duen erabakiaren irizpidea nagusitzen da.

6.

Hartutako erabakia ezagutzera ematen da.

Prozesu osoa diseinatua dago intuitiboki hartutako programatu gabeko erabakia zer den
frogatzeko. Modu horretan, norbanakoari buruan sartzen zaio modu arrazionalean ekiten ari
dela, eta garrantzi handiko gai baten inguruan erabaki logiko eta arrazoitua hartzen ari dela.
Nahiz eta eredu horrek aurkezten duen egoera zakarrontziaren ereduaren bereizgarri izan
daitekeen, ezberdintasuna honetan datza: konponbide baten gainean erabakitzen duenaren
lehentasunaren inguruan dabil biraka, eta ez erakundeko zakarrontzi irudikatuan dauden
konponbideen inguruan.

Intuiziozko erabaki-hartzearen eredua
Aurreko ereduak arrazionalizazio-prozesuaren motor gisa erabakitzen duenaren intuizioa
aipatzen du. Erabakiak bakoitzaren lehentasunen arabera hartzen dira, gero, baiezta
daitezkeen argudioak bilatzeko. Modu horretan, arrazionaltasun jakin batez hornitu nahi dira.
Alabaina, ez da beti arrazionalizaziora iristen. Ikusi denez, pertsona askok euren intuizioaren
arabera hartzen dituzte erabakiak; urte askoan erabaki mota berdinak hartzearen ondoriozko
portaera gisa ulertzen da hori, eta ez izaeraren bereizgarri gisa soilik. Eta nahiz eta kasu
guztietan ez onartu intuiziozko erabaki-hartzea izan denik, ez da beti horren atzera begirako
azalpenik bilatzen.
Erabakia hartzen duenaren trebakuntzak balio izango du egoera ezagutzeko eta eskuratutako
informaziotik eta ezagutzatik lotura gehien dutenak eskuratzeko, modu horretan erabakira
bizkorrago iritsiz. Prozesu horretan erabakiak bizkorrago hartzen dira arrazionaletan baino,
nahiz eta beti ez diren nahi den kalitatearen mailara iristen.
Intuiziozko erabaki-hartzea ohikoagoa da kasu hauetan:
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-

Aurrekari askorik ez dagoenean.

-

Aldagaiak zientifikoki gutxiago antzeman daitezkeenean.

-

Ekintza gutxi egiten direnean, eta jarraitu beharreko bidea argi uzten ez dutenean.

-

Datu analitikoek ez dutenean askorako balio.

-

Aukeratzeko irtenbide asko daudenean.

-

Denbora mugatua denean eta erabaki egoki batera iristeko presioa dagoenean.

Uste da intuiziozko erabaki-hartzeak dakarrela aukerak ebaluatzeko bateragarritasun-frogak
erabiltzea. Prozesaketa kognitiboaren maila baxua behar du; erabakia hartzen duenak irizpide
multzo batekin (balioak, sinesmenak, helburuak, planak) erlazionatzen du aukera bakoitza.
Prozesu horren emaitza gisa hartutako erabakiak azkarragoak dira planteamendu
arrazionalagoetatik eratorriak baino, nahiz eta beti ez duten nahi bezalako kalitate-maila
lortzen.

Eredu politikoa
Erabakietan parte hartzen duten pertsonek helburu ezberdinak izan ditzaketela azpimarratzen
du eredu honek. Ondorioz, eredu honen muina gatazka da, eta horri nola aurre egin.
Lanaren banaketak botere, interes eta iritzi ezberdinak ekartzen ditu, baita lankideen arteko
mendekotasun handia ere. Beraz, koalizio aldakorrak uneoro sortzen diren testuingurutzat
edo joko-eremutzat hartzen da erakundea, eta erabaki-hartzea prozesu politikotzat hartzen
da, zeinetan negoziazioek paper nagusia jokatzen duten. Helburua ez da erabaki zuzena
hartzea, baizik eta kide guztientzat erabaki onargarria hartzea.

Eredu preskribatzaileak
Erabaki-hartze estiloen eredua
Vroom eta Jago autoreek (1988) zuzendaritza-mailan lan egiten dutenei zuzenduriko eredu bat
proposatu dute; hain zuzen ere, hasiera batean Vroom eta Yetton adituek (1973) agertutako
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eredua erakundeko hainbat mailatan garatuz osaturikoa da. Erabakiak hartzeko eredurik
egokiena aukeratu behar dute aurre egiten zaien hainbat egoeren aurrean. Erabakiak hartzeko
hainbat bide daude; bide horiek prozesuan zehar kolaboratzaileen parte-hartzearen maila
ezberdinetatik abiatuta garatzen dira eta gako hauekin antzematen dira: A (autokratikoa), K
(kontsultarako), T (taldekoa) eta D (delegatzailea).
Aipatutako erabaki-metodoetatik bat hautatzeko, arazoa hamabi atributuren bitartez aztertzea
proposatzen dute autoreek:
1.

kalitatearen betebeharra

2.

konpromisoaren betebeharra

3.

zuzendarien informazioa

4.

arazoaren egitura

5.

konpromisoaren probabilitatea

6.

helburuen adostasuna

7.

kolaboratzaileen (parte-hartzaileen) gatazka

8.

kolaboratzaileen informazioa

9.

denboraren presioa

10.

sakabanatze geografikoa

11.

motibazioa - denbora

12.

motibazioa - garapena

Arazoaren egoerak, hamabi atributuetako puntuazioaren arabera, parte-hartze mailaren
eraginkortasuna zehazteko oinarria eskaintzen du, horretarako garatu diren funtzio
matematiko batzuen bitartez.
Benetako erakundeetan eredu hori ezartzeko sostengu gisa, egileek honako tresnak eskaintzen
dituzte prozesuaren irudikapen grafiko gisa: erabaki-hartzearen zuhaitzak, hainbat argitalpen,
ariketak eta ordenagailu-programak. Gainera, eredua ezagutzeaz gain, eraginkortasuna
hobetzeko helburuarekin, edozein erakundetako zuzendarientzat heziketa-programak garatzen
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dituzte, ikastaro monografiko gisa ezar daitezen.

Izaera preskribatzailearen beste proposamen batzuk
Izaera preskribatzailea duten ereduez gain, beste metodo, estrategia edota teknika batzuk
proposatzen dituzte, betiere, erabaki-hartzearen prozesuko funtsezko faseak hobetzeko;
besteak beste:

-

Brainstorming: arazoei konponbidea aurkitzeko irtenbideak garatzea errazten duen
sortze-teknika da.

-

Hegaleko pentsamendua: pentsamendu logikoaren aurrean, ordezko pentsamendua
bilatzea; helburua da arazoaren aurrean ideia bat baino gehiago ekoiztea.

-

Deabruaren abokatua: hautabideak kritikatzeko teknika egokia, hautabidearen
ahuleziak alde batera uzten direlarik.

-

Talde nominala: erabakiak taldean hartzeko teknika, aurrez aurre bakarka ideiak
eman ditzaten, gero sailkatzeko.

-

Delphi teknika: partaideak ez dira aurrez aurre biltzen; askotan, zerbaiten inguruan
iritzia emateko, bakoitzak bere aldetik erantzun behar du.

-

Groupware: ordenagailu bitartez lanerako software bat erabiltzean datza; taldeko
erabakiak hartzerakoan, lana errazteko asmatua dago.

-

Sistema adituak: adimen artifizialak ahalmena ematen du ordenagailuak dituen
aukerak programatzeko.

154

HAUTEMATEA ETA ERABAKI-HARTZEA

4

ERAKUNDEKO ERABAKI-HARTZEAN ERAGITEN DUTEN
FAKTOREAK

Aurreko guztiarekin bat etorriz, erakundeko erabaki-hartzeak lau faktore multzoren arteko
elkarrekintza dakar: banakakoak, taldekoak, erakundekoak eta ingurunekoak. Jarraian, faktore
multzo bakoitzaren ezaugarri garrantzitsuenak azalduko dira (García Sáiz, 2003).

Banakako faktoreak
Erabaki-hartzean parte hartzen duten banakako faktore garrantzitsuenen artean hauek
nabarmentzen dira (Peiró, 1986; Koopman eta Pool, 1990; León, 1996):

-

Informazioa, ezagutzak eta esperientziak: erabakiak errazten ditu, bai edukiekin bat
badatoz, bai prozesuarekin etxekotuta badaude.

-

Gaitasunak: kognitiboak, emozionalak, sozialak, teknikoak.

-

Sinesmenak, balioak, jokabideak: daukaten eta jasotzen duten informazioa gehitzen
dute, onargarriak diren hautabideak eta ondorioak zehazten dira, boterearekiko
lehentasunak orientatzen dira, arriskuak hartzeko joera, eta abar.

-

Motibazioa: erabaki jakin bat hartzeko eta ahalik eta hoberen egiteko ahalegina
ezartzen duen desira.

Taldeko faktoreak
Honako hauek azpimarratzen dituzte (Gil eta García Sáiz, 1996; Morales eta Moya, 1996;
Alcover, 1999):
•

Erabakiak

hartzen

dituenaren/dituztenen

taldeetan

parte

hartzea.

Norberaren mailatik, maila profesionaletik edo maila funtzionaletik hainbat
taldetan parte hartzeak eragin zuzena edo zeharkakoa izan dezake erabakia hartu
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behar dutenen interesen, helburuen edo portaeren gainean.
•

Gizartearen eragina duten prozesuak. Talde bateko bilerek gizartearen eragina
duten prozesuak jokoan jartzen diren testuingurua sortzen dute. Prozesu horiek
modu baikorrean edo ezkorrean eragin diezaiokete erabaki-hartzearen fase bati
edo osotasunari. Prozesu horien artean, honako hauek azpimarratzen dira:
-

Normalizazioa. Taldeko kideek, elkarrekiko eraginez, arauak jartzen dituzte.

-

Konformitatea. Gehiengoaren eragina. Taldeko kide batzuek gehiengoaren
portaera hartzen dute, nahiz eta aurkako portaera izan.

-

Berrikuntza. Gutxiengoaren eragina. Taldeko kide batzuek, nahiz eta aurkako
portaera izan, gehiengoa konbentzitzen dute portaera berdina har dezaten.

-

Obedientzia. Agintari jakin batek adierazitakoa jarraituz jokatzea.

-

Ez banakatzea. Talde bateko partaide diren pertsonek bakoiztasuna galtzen
dute.

Horiekin batera, pertsonek taldean lan egiten dutenean eta taldeko erabakiak hartzen
dituztenean, euren lan-etekinean eragin zuzena duten beste prozesu batzuk sortu ohi dira:
-

Taldekako motibazioa. Taldeko helburuak lortzeko desira. Bi eragin kontrajarri
sor daitezke: beste pertsonekin lan egiteak motibazioa handitu (erraztasun
soziala) edo txikitu (alferkeria soziala) egin dezake. Lehena areagotzeko eta
bigarrena murrizteko gakoa honetan datza: kide guztien ekarpenak
identifikatzea eta ebaluatzea.

-

Taldekako erabakiak. Bi prozesuk eragin dezakete, aldizka, modu kritikoan
talde erabakietan: polarizazioa, taldekideak erabaki bat hartzeko biltzen
direnean, sendotu edo muturreraino eramaten dituzte euren aurreko joerak.

-

Taldekako pentsamendua. Muturreko polarizazio kasu bat da; baikortasun gehiegi
eta adostasunerako ilusioa duen taldearen kideek banatutako pentsamendu
berezi bat da.
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Erakunde-faktoreak
Erakundeko maila batean erabakiak hartzean ere aurki daitezke mugak (Peiró, 1986;
Koopman, Broekhuijsen eta Wierdsma, 1998; Robbins, 1998):
-

Erakundearen helburuak. Erabakiak hartzeko baliagarriak diren ala ez mugatzen du.

-

Lanen eta funtzioen banaketa. Arazo bat ebazterakoan, zatikako ikuspegi batek eragin
dezake.

-

Erakundeko egitura. Hierarkizatze-maila zehazten du; egituran zein posizio betetzen
duen, ardura-maila, hartu daitezkeen erabakiak, eta nori eragiten dien zehazten du.

-

Kultura eta erakunde-giroa. Erakundeko balio nagusiak, sortzen diren portaerak eta
erakundeko kideek berengan dituzten erabakiak arrisku handiz edo txikiz hartzeko
eredu multzoa da.

-

Komunikazioa. Beharrezkoak dira komunikazioan gertatzen diren prozesuak, bai
erabakiak hartzeko lortu behar den informaziorako, baita kaltetuei helarazteko ere.

-

Teknologia. Erraztu edo zaildu egin dezake, ez bakarrik informazioa jasotzen, baita
erabakia hartzen eta hori erakundeko gainerakoei zabaltzen ere.

-

Parte-hartze sistemak. Sistema mota horiek ezartzeak edo formalizatzeak erabaki
jakin batzuetan parte hartzea dakar (pertsona horiek ez lukete edukiko aukera hori
beste egoera batzuetan); hortaz, beharrezkoa da praktikara eramatea baldintzatuko
duten bideak gauzatzea (adibidez, aholku-bilerak, komiteak, lan-taldeak, kalitatezirkuluak).

-

Ebaluazio-sistemak. Ebaluatuak izango direnez, erabakiak hartzen dituzten
pertsonak motibatuta aritzen dira.

-

Sari-sistema. Saritu edo hobetu beharreko aukerak zehazten ditu.

-

Aldi baterako mugaketak. Ohikoena da erabakiak hartzerakoan mugapen-datan
egotea. Horrek sortzen duen presioak, askotan, zaildu egiten du erabakia modu
aproposean hartzea.
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Inguruneko faktoreak
Frogatua dago erakundeak bere ekintzak aurrera eramaten dituen inguruak eragin
garrantzitsua duela erabaki-hartze prozesuan (Koopman eta Pool, 1990). Konplexutasuna,
dinamismoa eta ingurua murrizteko baldintza gehiago edo gutxiago ezarriko dituzte, batetik,
presentziak, bezero kopuruak edo motak, lehiatzaileak eta hornitzaileak; edo, bestetik,
ingurunearen ezaugarri teknologikoak, legezkoak, ekonomikoak, politikoak, demografikoak,
ekologikoak edo kulturalak. Horien konbinazio ezberdinek mugatuko dute erabakiak zein
egoeratan hartuko diren. Beraz, ingurune aldagaiaren funtziopean, aldatu egingo dira erabakiak
hartzeko

proposamenak;

besteak

beste,

informazioaren

eta

bere

ezaugarrien

erabilgarritasunak, egoeraren inguruan egin daitekeen analisiaren sakontasunak, hautabideak
sortu eta analizatzeko aukerak, hartzeko erabakien eraginkortasunak edo prozesua aurrera
eraman daitekeen azkartasunak eraginda. Modu horretan, inguruneko faktoreen arabera,
beharrezkoa da kontuan hartzea erabaki-hartzearen prozedura ezberdinak.

Erabaki-hartzearen ezaugarri kulturalak
Geroz eta arreta handiagoa jasotzen ari den inguruneko faktorea zera da: erabaki-hartze
prozesuko parte-hartzaileen kultura nazionalaren eragina (Gordon, 1996; Furnham, 1997). Are
zehatzago, prozesuaren ikuspegian honako dimentsio hauek azaltzeko moduan eragina duten
kultura-ezberdintasunak aurkitu dira:
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-

erabaki-hartze zentralizatua vs deszentralizatua

-

ziurtasunera bideratua vs arrisku eta ziurgabetasunari lotua

-

taldeko ordaina vs norberarena

-

prozedura formala vs informala

-

erakundearekiko leialtasun altua vs baxua

-

kooperazioa vs lehiaketa

-

epe motzerako ikuspuntua vs luzerako ikuspuntua

-

egonkortasunari eta aldaketa ezari lotua vs aldaketara bideratua
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Beste kultura-desberdintasun garrantzitsu bat jokaera etikoari dagokiona da. Ez da kultura
batetik bestera oso eramangarria ideia hauei buruz ulertzen dena: komunikazio egiazalea,
bidezko tratua, norgehiagoka, legearenganako errespetua edo erakundearekiko erantzukizuna.
Erabakiak hartzerakoan dagoen kode etikoa, bai esplizitua eta bai inplizitua, anitza izan ohi
da.
Azkenik, erabaki-hartzearen prozesuan, honako aldagai hauek agertzen dira:
-

Arazoaren ikuskapenari buruz: egoerak aldatu vs dauden bezala onartu.

-

Informazio-bilaketari buruz: gertakariak pilatu vs ideiak eta aukerak pilatu.

-

Hautabideak egiterakoan: berriak, etorkizunera bideratuak vs betikoak, iraganera
bideratuak.

-

Hautabideen aukeraketari dagokionez: bakarkakoak vs taldekakoak.

-

Aplikazioari dagokionez: azkarra vs geldoa.

ERABAKI-HARTZEA BANAKA ETA TALDEAN

Erakundeko erabakiak banaka edo taldean har daitezke. Oinarrian, antzekoak dira biek
barneratzen dituzten prozesuak, eta garatutako eredu gehienek balio dute banakako erabakiak
eta taldekoak deskribatzeko. Azken horiek konplexuagoak dira (Baron, Kerr eta Miller, 1992;
Salanova, Prieto eta Peiró, 1996):
•

Kideen arteko elkarrekintza soziala gertatzen da eta, horren bitartez, taldean
parte hartzeko maila ezberdinak jartzen dira jokoan, informazioa eta iritziak
trukatzen dira, elkarreraginak sortzen dira, helburu anitzak lortzen saiatzen da, edo
parte-hartzaileen gaitasunak bateratzen dira.

•

Erabakiak hartzeko hainbat erabilera- metodo aurkezten dira:
-
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Bakarkako iritzien batez bestekoa. Taldekide bakoitzari galdeketa bat egin eta,
ondoren, haien artean gehien eztabaidatutako erabakiak aukeratzen dira.

-

Gutxiengoaren erabaki-hartzea. Taldearen zati batek (% 50ak baino gutxiagok)
erabakiak hartzeko batzorde bat osatzen du, ohiko gertakizunen inguruan
edota gertakizun berezien inguruan, garrantzitsuenak izan ezik.

-

Gehiengoaren bozketa erabaki-hartzean. Hautabideak aurkezten eta eztabaidatzen
dira, gero bozketa egiteko eta boto gehien dituena aukeratzeko.

-

Adostasuna erabaki-hartzean. Biderik egokiena da taldekideen artean akordioetara
heltzeko eta helburuak lortzeko.

Eskuarki, zuzendaritza-estilo parte-hartzailea dagoen erakundeetan, taldeko erabaki-hartzeak dira
berezkoenak. Horren ondorioz, eraginkorrak izateaz gain erabilgarriak eta estrategikoak ere badiren
erabakietan parte hartzen duten pertsona gehiago dago; horrek boterea zuzen banatua dagoela
adierazten du.
Pertsona guztiek hartu dute parte talderen batean eta horietan erabakiak hartu beharrean izan
dira. Egoera horietan, arau eta konponbide ugari egoten da, abantailekin eta desabantailekin.
Sarritan, taldeko erabakiak hartzea etsigarria suerta daiteke. Ikerketek erakusten dute erabaki
indibiduala eta taldekoa oso ezberdinak direla. Hona hemen talde-erabakiaren abantailak:
-

Arazoaren analisirako ikuspegi zabalagoa eskaintzen du, taldeek ezagutza
handiagoa pilatzen dute, eta gertakariak konponbideak identifikatzea eta
hautabide gehiago sortzea dakar.

-

Ikuspuntu kopurua nabarmen handitzen du: metodo eta aukera zabalagoa;
hedaduraz, erabakien kalitatea altuagoa da.

-

Erabakia hartzean, parte hartzen dutenek asebetetze-maila altuagoa eta
bermatzeko aukera handiagoa dute.

Eta desabantailak:
-

Erabaki-hartze motela, denbora asko inbertituz.

-

Konpromisozko edo erdibideko erabakiak hartzea, askotan hoberenak ez badira
ere.
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Taldeko eztabaida taldearen azpitalde edo kide batek kontrola dezake: koalizio
boteretsueneko

kideak

gaitasun

baxu/ertainekoak

badira,

taldearen

eraginkortasuna txikitu egingo da.
-

Adostasuna lortzeko presioak. Talde-arauek desadostasunak eta iritzi-aniztasuna
oztopa ditzakete, talde-pentsamendua deritzana sortuz.

-

Ardura indibiduala desagertzearekin batera, arduraren ikuspuntu lausoagoa eta
anbiguoa agertzen da.

Nolanahi ere, erabaki hobeak banaka edo taldeka hartzen diren esatea ez da erraza. Bi moduek
dituzte abantaila eta desabantaila garrantzitsuak, eta euren eragina erabakiak hartzeko
moduaren eta egoera zehatzen araberakoa da.

Talde-erabakian eragiten duten prozesuak
Lau prozesu ikusiko dira (ikusi Navas eta Gómez, 2008): normalizazioa, adostasuna, taldepentsamendua eta talde-polarizazioa. Ezaugarri garrantzitsu bat dute komunean: taldearen
ebaluazio objektiboak egiteko gaitasunean eragiten dute, baita kalitatezko erabakiak hartzeko
ere; horrenbestez, talde-erabakia hartzea mugatzen dute.

Normalizazioa
Gehiengoaren irizpidea gailentzen den talde-erabakietan agertzen da normalizazioa; taldeko
kideek amore ematen dute konpromiso batera heldu arte, eta konpromiso hori taldeko arau
edo lege bilakatzen da. Efektu hori Sherif-ek 30eko hamarkadan egindako esperimentu klasiko
bati esker ezagutzen da. Efektu autozinetikoaren esperimentuan, ilusiozko mugimendu bat
aurkezten zaie pertsonei, erreferentzia-markorik ez dutenean zirkuluan noraezean dabiltzala
dirudielako. Emaitzek pertsonen erreferentzia-markoak edo arauak eratzen dituzte, eta hori
puntu argitsua da ibilitako distantzia estimatzeko garaian, bai bakarka bai taldeka. Taldeka oso
azkar adosten zuten arau bat. Gero, taldea deuseztatu eta beste behin banaka aztertu zirenean,
guztiek zerabilten markotzat taldeko araua (araua barneratua zuten). Bi azalpen ematen zaizkio
fenomeno horri, elkarren osagarriak:
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Beste pertsonen erantzunek eragina dute banakoaren judizioetan, banakoak bere
egiten duen erreferentzia-markoa osatzen baitute: barneratu egiten du eta
erabakietan eragina izaten du.

-

Gatazkak ekiditearren elkarrekiko konpromisoz (bereziki estimulua anbiguoa
bada edo erantzun objektiborik existitzen ez bada), iguripen komun multzoa
dago taldekideen artean, adostasuna bilatzera bideratuta.

Adostasuna
Eragin sozialaren forma bat da; indibiduo batek iritzi propioa eraikita duenean, besteen judizio
edo portaeretara egokitzen da, normalean taldekora, horrek sortutako presio erreal edo
sinbolikoa dela kausa. Aschen 50eko hamarkadako ohiko esperimentuei esker ezagutzen da.
Parte-hartzaileek lerro multzo baten luzera estimatu behar zuten, eta lerro patroi batekin
konparatu. Judizioak ez ziren isilpean egiten; taldeko kideak entrenatuta zeuden erantzun
okerra emateko, eta subjektu esperimentala beti azken aurrekoa zen iritzia ematen. Egoera
hori anbiguoa ez zenez gero, espero zuten subjektuek gehiengoaren iritzia ez jarraitzea, hau
da, inkonformistak izatea. Subjektuen % 32k taldearen erantzun bera ematen zuen. Jarraian
ageri dira fenomenoa argitzeko asmoa duten teoriak:
•

Eragin informatiboa. Adostasuna berrezartzeko joerari aipamen egiten dio
konformismoak. Pertsonek beharra sentitzen dute iritziak eta judizioak zuzenak diren
jakiteko eta, horretarako, antzeko pertsonekin alderatuko dira (Festinger-en konparazio
sozialaren teoria). Besteek ulertutako informazioa eskaintzen dute errealitatearen
ziurtasun moduan. Talde baten aurrean amore emateak modu bakarra dirudi
gehiengoarekin desadostasunean egoteagatiko ezjakintasuna saihesteko, subjektuak
gehiengoarekin adostasunean egotea espero duenean.

•

Eragin normatiboa. Banakoa ziur sentitzen ez denean, taldearen onarpena bilatzean,
taldearen aurrean amore eman dezake zentsura, marjinazioa edo barregarri ez
sentitzeagatik; baita arrazoi duela jakinda ere. Aschen-en paradigman gertatzen da, eta
zenbait autorek atsegintasuna izena emango diote. Publikoki iritzia aldatzen da, baina
arlo pribatuan ez.

Konformismoan gehien eragiten duten faktoreak:
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Taldearen tamaina. Konformismo-tasaren eta talde-tamainaren artean harremana
lerromakurra da, areagotu egiten da 3-4 kideetaraino eta hortik gora aldagaitz
mantentzen da.
•

Taldearen ahobatezkotasuna. Indibiduo baten konformismo-tasa txikitu egiten da
taldeko irizpidetik aldentzen den beste taldekiderik badago, nahiz eta bakarra izan.
Gaia subjektiboa bada beharrezkoa izanen da antzera pentsatzea; gai objektibo bada,
ostera, nahikoa izango da konformismotik aldentzen den norbait egotea, iritzi bera ez
badute ere.

•

Inplikazioa. Zenbat eta inplikazio-maila altuagoa izan, orduan eta trinkoago
mantenduko da hasierako erantzuna elkarrekintzan.
Talde batean adostasun-maila altua izatea desiragarria izaten da irtenbide bat aukeratu

beharreko egoeretan; edonola ere, aukera edo irtenbide aproposena bilatzeko garaian
arazoaren muina izan daiteke. Ondorioz, adostasuna, behin aukera guztiak aztertu eta balioetsi
ondoren. Adostasuna honako bi prozesu hauen barruan dago: talde-pentsamendua eta taldepolarizazioa.

Talde-pentsamendua
Janis-ek (1982) definitu zuen taldeko kideak adostasuna lortzeagatik erakarriak direnean
gertatzen den fenomenotzat. Adostasunetik ateratako erabakia analisi errealistari gainjartzen
zaio, baita kontrako jarrerei, gutxiengoari eta abarrei ere. Ohikoa da kohesio altuko taldeetan
(beste iritzietatik isolatuta daudenetan) liderrari estimu handia izatea, eta eztabaidaren
hasieratik adieraztea baikotzak bere aukerarik gogokoena; gainera, ahalegin handia egin ohi
dute adostasuna lortzeko. Ondorio garrantzitsuena erabaki-hartze okerra izaten da. Janis-en
lana izan zen AEBko presidenteak eta bere aholkulariek garrantzi handiko gaietan izandako
erabaki-hartzea aztertzea (Vietnamgo Gerra, Bahia de Cochinos, Kubako misilen krisia, eta
abar). Talde-pentsamenduaren adierazle aipagarrienak deskribatu zituen:
•

Zaurtezinaren ilusioa. Taldea hain baikor sentitzen da ezen arriskuak ez baititu
aintzat hartzen edo gutxietsi egiten baititu, muturreko arriskuak onartu eta gerta
daitezkeen arazoak kontuan izan gabe.
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Talde-moralitatearen zalantzarik gabeko ustea. Edozein arazo, etika nahiz
moral ekiditen da, euren moralitatea zalantzarik gabekotzat hartzen dute-eta.

•

Arrazionalizazioa. Taldeek beren iritzia sostengatzen duen edozer onartzen
dute, eta zalantzan jar dezaketenari ez diote jaramonik egiten.

•

Aurkariaren ikuskera estereotipatua. Aurkako taldea etsaitzat ikustea eta
negoziatzea ezinezkoa dela pentsatzea, ezberdinegia delako. Aurkariaren
gaiztotasuna handiesten da, haren indarra edo jakinduria gutxietsiz.

•

Adostasunarenganako presioa. Presio zuzena taldekideren batek denbora
batez zalantza erakusten badu edo gehienek defendatzen duten tesiaren
argumentuen balioa kolokan jartzen badu.

•

Autozentsura. Talde-adostasuna dagoela dirudienez, norbanakoek kontrako
iritziak, beldurrak edo antzekoak baztertzen edo ezkutatzen dituzte, armonia
manten dadin.

•

Ahobatezkotasun

ilusioa.

Autozentsurak

eta

presioak

bat

eginik

ahobatezkotasun ilusioa gerta daiteke. Eta, antza, adostasuna erabatekoa denez,
talde-erabakia baieztatzen da. Inork kontrakorik ez badio, guztiak ados daudela
pentsatuko du taldeak.
•

Pentsamenduaren zaindariak. Taldekide batzuek isilpean gordetzen dute
hartutako erabakiaren moralitate-gabezia edo desegokitasuna agerian jar dezakeen
informazioa. Batzuetan, liderra bera izaten da funtzio hori betetzearen arduradun.

Talde-pentsamendua arrisku-iturri izan daiteke edozein talderentzat, erakundea barne, baita
taldeko kideentzat ere. Hona hemen zenbait aholku: taldearen motibazioa bultzatu erabakihartzeko unean adostasun gabezia eta aniztasuna egon daitezen, bai gutxiengoen iritzia
kontuan hartuz, bai taldetik kanpoko adituen iritzia eskatuz; liderrak motiba ditzake
taldekideak, proposamenak kritikoki ebalua ditzaten, eragozpenak nahiz kezkak plantea
ditzake, eta bere iritzia gorde dezake besteek parte-hartze aktiboagoa izateko.
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Talde-polarizazioa
Stoner-ek, 70eko hamarkadan, polarizazioaren paradigma ordezkatzen duen ikerketa bat egin
zuen. Parte-hartzaileek hamabi itemeko galdesorta erantzun zuten. Galdesorta bakoitzak
egoera bat azaltzen zuen, eta bi aukera ematen zitzaizkien: bata, arrisku gutxikoa baina balio
gutxikoa; bestea, erakargarria edo balio handikoa baina arrakastarako aukera baxua zuena.
Parte-hartzaileak pertsonaia baten aholkulari zela imajinatu behar zuen, gutxieneko arrakastaprobabilitatea (1/10-9/10 bitarte) igarri behar zuen, aukera arriskatua gomendatu ahal izateko.
Hiru fasetan egiten zen:
1.

Galdesorta indibidualki erantzuten zuten (adostasun aurreko fasea).

2.

Lauzpabost kidez osatutako taldetan eztabaidatu eta guztien arteko erabakia hartu
(adostasun fasea).

3.

Beste behin, iritzi pertsonala eman pribatuan (adostasun osteko fasea).

Stoner-ek ikusi zuen adostasun faseko erabakiak adostasun aurreko fasean baino
arriskatuagoak zirela; emaitzek harridura sortu zuten, printzipioz, taldeek arriskua saihesten
dutela uste denez eta mende erdian lortutako ikerketen emaitzen aurkakoak zirenez gero.
Esperientzia hori zenbait egoeratan errepikatu zen, eta efektua oso sendoa zela baieztatu
zuten. Risky shift (desplazamendu arriskutsua) izendatu zuten efektua; indibiduo doilorrenak
ausartago bilakatzen dira talde-eztabaida dela eta.
Psikologo sozial gehienen ustez, galdesortaren edukiarekin erlazionatzen zen efektua; ez zuten
uste efektu orokorra zenik. Ikertzaile batzuk fenomenoa errepikatzen saiatu ziren efektua
frogatzeko. Ikerketa horien emaitzek erakutsi zutenez, aldaketa ez zen beti aukera
arriskaturakoa; batzuetan kontrakoa zen, aukera kontserbadorerantz zihoan. Ikerlan
erabakigarria izan zen Moscovici eta Zavalloni (1969) adituena. Talde-polarizazio efektua:
adostasun fasean, taldearen aukera adostasun aurreko fasean gailentzen zen aukerarantz doa,
hots, erabakiak areago polarizatzen dira; hasieran gailendutako jarrera erradikalizatu edo
gogortu egiten da, talde-eztabaidaren ondorioz.
Baina, zergatik gertatzen da talde-polarizazioa? Jarraian aipatuko dira hainbat autorek
emandako azalpen teorikoak (ikus Navas eta Gómez, 2008):
-

Moscovicik-ek eta kolaboratzaileek aurkeztutako azalpenak. Talde barneko elkarrekintzaren
ezaugarriei egozten diote polarizazio-efektua. Era horretan, zenbat eta handiagoa eta
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intentsoagoa izan taldekideen arteko trukea eta komunikazioa, muturrekoagoa izanen
da adostasuna, hots, talde-polarizazio handiagoa izango da. Ikuspuntu horren arabera,
gatazkak polarizazio bultzatuko luke eta gatazka ezak konpromisoa edo
normalizazioa.
-

Konparazio sozialaren eta pertsonartekoen hipotesia (eragin arauemailea). Hipotesi hau
Festinger-en konparazio sozialaren teorian eta erlatiboki muturreko jarrerak sozialki
hobesten diren ustean oinarritzen da. Konparazio sozialaren teoriaren arabera,
pertsonek nork bere gaitasunak eta iritziak ebaluatzeko beharra dute, eta horretarako
antzeko pertsonekin konparatzen dira. Talde-eztabaidan, besteak sozialki onartuen
dagoen jarreratik hurbilago daudela ikusten du. Orduan, jarrera muturrekoagoa
aukeratzen du norabide berean, besteekiko positiboki bereizteagatik. Mezuaren iturria
edo nork esaten duen azpimarratzen da, esaten dena baino gehiago.

-

Eragin arauemailearen hipotesia. Eztabaidak argumentuak sortzen ditu, eta norbanako
batzuentzat argudio horiek erakargarriak izaten dira. Oro har, taldeak gogoko duen
aukerara bultzatzen dute. Horrela, aldaketa kognitiboa gehiengoaren aldera gauzatzen
da. Talde-polarizazioaren fenomenoa gehiengoa eta gutxiengoa limurtzean zedarritzen
da; aldaketa-maila argudioen berritasunean eta erakarpen-mailan egonen da.
Gauzak horrela, edukiak sortuko luke polarizazioa, ezaugarri informatiboek lukete
garrantzia. Ikerketa enpiriko ugarik sostengatzen dute teoria hori, baina badirudi nola
posizioen komunikazioak hala argudioen bilaketa indibidualak polarizazio bortitz
batera bidera dezaketela. Hau da, faktore informatiboek nahiz arauemaileek batera
eragiten dute talde-polarizazioa zehazteko garaian.

-

Niaren kategorizazioaren azalpenaren teoria (Turner eta beste, 1987). Aurreko teoriak
kritikatzen dituzte, eta beste bat proposatzen dute. Polarizazioan, taldekideak taldeko
arau batek bultzatuta mugitzen dira eta ez taldez kanpoko arau bategatik. Prozesu
garrantzizkoena taldearekiko identifikazio soziala da; taldeak polarizatzen dira euren
partaideak araura gehiago hurbilduz, beren taldearen prototipikoa den arauzko
posizioa bilatuz. Talde-identitatea azpimarratu nahi denean (hala nola, beste talde
batekiko harremanean), orduan, talde barneko erregelek berebiziko garrantzia hartuko
dute, eta ohi baino muturrerago joanen dira kanpo-arauetatik nabarmenago
ezberdintzearren, talde-polarizazioa areagotuz.
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ERABAKI-HARTZE TEKNIKAK TALDEAN

Badira teknika ugari laneko eta erakundeetako taldeen arazo korapilatsuak konpontzeko oso
lagungarriak direnak. Arazoaren planteamenduan eta konponbideak bilatzen lagun dezakete
zehazki (ikus Blanco eta lag., 2004; Gil eta Alcover, 2004; León, 1993; Robbins, 2004).

Arazoaren planteamendua hobetzeko teknikak
Arazoaren planteamenduak portaera baten kausak edo bilakaera ez-desiragarriak barne
hartzen ditu. Talde-pentsamenduak, normalizazioak eta antzeko fenomenoek arazoak
formulatzea ekiditen dutela ikusi da. Beraz, arazo baten planteamendua hobetzeko teknikek
lehen adierazi gabeko eztabaida agerian utziko dute, ikuspuntua eta balizkoak gehituz.
Hauexek dira teknika garrantzisuenak:

Deabruaren abokatua
Teknika honen garapenean, pertsona batek taldearekin ados ez egoteko agindua jasotzen du.
Aurretik, politika edo gomendatutako erabakiaren kontrako informazioa bildu beharko du eta
arrazoi indartsuak eta adimentsuak erabili beharko ditu. Taldearen arrazonamenduaren aurka
bi arrazoirengatik egin daiteke: arazo bati irtenbidea bilatzeko edo taldearekin berarekin
konpromisoa areagotzeko. Teknika horrek arazo baten aurrean konponbide goiztiarregiak
aurkitzea ekidingo du.

Defendatzaile anitzak
Deabruaren abokatuaren antzeko eskema jarraitzen duen teknika da, baina honetan
defendatzaile eta ikuspuntu gehiago daude. Gutxiengoaren, onartu gabeko ikusmoldea
dutenen, nahiz gaizki ikusitakoen iritzien ordezkariak agertuko dira (erabakiak hartzeaz
arduratzen den taldearen aurrean ordezkatuko dituzte). Ordezkari horiek baliabide eta
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denbora egokiak beharko dituzte, eta euren ikuspuntua aurkezteko gai izango dira ikuspuntu
orokorrak duen indar berdinaz. Erabakiak hartzen dituztenek ez dute eztabaidan parte
hartuko. Arazoak sakonki aztertu eta gakoak aurkitzeko denbora nahikoa eman beharko da.

Galdeketa dialektikoa
Teknika honen bidez, talde batek edota hainbat indibiduok sinesgarritasunez egin beharko
dute arazoaren formulazioaren funtsezko alegiazkoen kontra, baina premisa ezberdinetan
oinarrituta. Eztabaida ez-formala antolatuko da, informazio beraren interpretazio ezberdinak
mahaiaren gainean uzten dituena. Ustezkoak ulertu eta aldatzeko aukera eduki ondoren,
erabakiak hartzen dituztenak hobeto jabetuko dira gaizki egituratutako arazoez.

Arazoen irtenbideak hobetzeko teknikak
Arazo bat konpontzeak hautazko akziodun ikastaro baten ebaluazioa eta garapena dakar, baita
aukera gogokoena hautatzea ere. Muga nagusia da aukera ezberdinak edota sormenezko
aukerak aztertzeko aukera edo denborarik ez izatea. Hori dela eta, alternatiba gehigarriak
sortzeko teknika sinple eta praktikoenak sormenaren eragile izendatzen dira. Horiek fokatze
kontzentratua dute, arazoei irtenbideak aurkitzerakoan aukera gehigarri bezain berritzaileak
garatzeko. Ezagunenak, besteak beste, ideien ekaitza, Phillips 66, DAFO teknika, talde
nominalaren teknika, Delphi teknika eta bilera elektronikoak. Espazio arrazoiengatik,
horietako batzuk bakarrik aztertuko ditugu, laburki:

Ideien ekaitza
Talde interaktiboekin erabiltzen da (aurrez aurrekoak), ideien fluxu librea bultzatzearren.
Klima egokia sortzea garrantzitsua da giroari, inguruneari, umore onari, informaltasunari, eta
abarri dagokionean. Indibiduo batek taldearentzat arazo zehatz bat plazaratuko du, eta kideak
animatuko ditu (6-12 bitartean) ozenki arazoa konpontzeko ideiak emateko. Taldeko beste
kide batek arbelean idatziko du ideien multzoa, beste batzuk gehiago proposatu bitartean.
Ideiak ez dira kritikatuko, eta askatasun guztia dago (zenbat eta berritzaileagoa eta ez168
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ohikoagoa izan ideia, hobe). Taldea ideien kopuruaz kezkatuko da, baina ez ideien kalitateaz.
Konponbiderako aukerak agortuta, ideia bakoitzaren analisi sistematikoagoa egingo da.
Balizko ideiak mantentzea eta ezartzea aztertuko da. Teknikaren abantailarik onenak dira
taldean denbora eskasean arazo bati irtenbidea emateko plazaratzen diren ideien kopuru
handia eta aniztasuna. Gainera, taldekideek prozesuan gozatu egiten dute, kitzikagarria delako.

Phillips 66
Arazoaren zati bakoitza taldearen azpitalde bati ematean datza (sei kidek sei minutuan
eztabaidatuko dute). Azpitalde bakoitzaren bozeramaileak igorriko die beste taldeei
eztabaidaren emaitza.

AMIA teknika (Ahuleziak, Mehatxuak, Indarguneak eta Aukerak)
Aukera bakoitzerako lau elementu horiek zehaztuko dira panel batean. Ahuleziek irtenbide
konkretu bat oztopa dezaketen antolamenduaren barne-arazoei egiten diete erreferentzia;
mehatxuak, berriz, antolamenduz kanpoko testuinguruaren ezaugarriak dira, zeinek irtenbide
zehatz bat oztopa dezaketen; indarguneak, aldiz, irtenbidea martxan jartzeko antolakuntzaren
elementu propioak lirateke; eta, azkenik, aukerak antolakuntzaren kanpoko elementuak dira,
arazoari irtenbidea eman diezaioketenak. Horrela, aukera edo irtenbide bakoitza taldea edo
erakundea dagoen egoera bakoitzerako egokitasunaren arabera sailkatu eta balioetsiko da.

Talde nominalaren teknika
Teknika honen helbururik garrantzitsuena da bilera egituratuen bidez banakako lana eta taldelana elkartzea, aipatutako lan-taldeen arazoak kitatuz. Taldekideek ez dute benetako talde
bateko eztabaidetan edota ohiko elkarrekintzetan parte hartuko, baizik eta taldekide bakoitzak
bere ideia eta irtenbide propioak sortuko ditu besteen eraginetik kanpo. Teknika hori ez da
gomendagarria eguneroko bileretarako, informazioa partekatu eta erabaki sinpleak hartzea
xede den heinean, oso artifiziala baita. Hala ere, teknika hau erabiltzea bereziki gomendagarria
litzateke egoera problematiko baten elementuak identifikatzeko orduan, ekintza-kurtsoen
lehentasunak ezartzean, edo ekintza-plan determinatzaile baten elementuak identifikatzean.
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Bere egiturak hainbat fase ditu:
•

1. fasea: prestaketa. Ikasketaren objektua zein den idatzi, hau da, arazoaren
planteamendua. Taldeak 9-10 kidetara mugatuko dira. Arbel bat, folioak, fitxak eta
boligrafoak beharko dira.

•

2. fasea: isilean ideiak sortzea, idatziz. Taldekide bakoitzak folio bat eduki beharko
du, eta folioaren goiko aldean arazoaren definizioa idatziko du, izenburu gisa.
Taldearentzako argibideak honako hauek izango dira: “pertsona bakoitzak isilean egin
beharko du gogoeta 5 minutuz, eta folioan apuntatu beharko ditu otu bezainbeste
erantzun”. Modu horretan saihestuko da pertsona kanporakoien monopolioa eta
lotsatien edo estatus baxuenekoen parte-hartzerik eza. Hau da, eztabaida saihestuz,
taldekide guztiek irtenbide bat bilatuko diote arazoari.

•

3. fasea: ideien erronda, pertsonako ideia bat. Taldeko pertsona bakoitzari
eskatuko zaio ordenan ideia bat botatzeko; idatzi duen ideietako bat ozenki esango du
eta hori arbelean idatziko du, taldeari bira emanez. Lehen erronda amaituta, bigarren
edo hirugarren bat egin daiteke (taldearen tamainaren arabera), kide guztiek idatzitako
ideia edo irtenbide guztiak esan arte, lehenengotik azkenera arte. Garrantzitsua da
ideiak azaltzerakoan kritikarik ez egitea: protagonistak ideiak izan behar dira, ez
pertsonak. Jokatzeko modu horri esker, taldeko gehienek zerbait eskainiko duten lehen
errondan eta, arbelean ideiak nahasterakoan eta idazterakoan, arbelekoa taldearen ideia
den sentipena sortuko da. Era berean, arbelean idatzita, esaldiak edo ideiak argiak eta
sinpleak izan beharko dira.

•

4. fasea: serieko eztabaida. Erregistratutako ideien eztabaida librea hastean datza,
idazkeraren ordena jarraituz eta esku-hartzeak malgutuz, ideia guztiez zer edo zer
esaten saiatuz (“taldearen ideiak”), aldeko zein kontrako iruzkinak eginez, eta taldeak
ideia guztiak ulertuz.

•

5. fasea: aurreko bozkatzea. Taldeko pertsona bakoitzak bost fitxa bereizitan
idatziko

ditu

arazoa

konpontzeko

irtenbide

hoberenak.

Horren

ostean,

garrantzitsuenetik garrantzi gutxienekora ordenatuko ditu, eta bakoitzean zenbaki bat
idatzi (5etik 1era), garrantziaren ordenan. Azkenik, fitxa guztiak bildu, balioak zenbatu,
eta arbelean idatziko dira.

170

HAUTEMATEA ETA ERABAKI-HARTZEA

•

4

6. fasea: eztabaida. Batzuetan taldea ez da bozkatzearekin konforme geratzen. Hori
dela eta, oso garrantzitsua da eztabaida-amaierako fase bat irekitzea. Bozkatzearen
emaitzari kontrakotasunik nabarituz gero, bigarren aldiz bozka daiteke, soilik
puntuazio altueneko ideiak balioetsiz. Taldearen kalifikaziorik onena izango da
jasotako ideiak irtenbideetan txertatzea.

Bilkura elektronikoak
Taldeetan erabakiak hartzeko metodorik berriena da. Talde nominalaren teknika eta
teknologia konputazional konplexuaren arteko nahasketa. Ferra formako mahai baten
inguruan 50 pertsona eseriko dira. Mahaiak hutsik egongo dira ordenagailu terminal batzuk
salbu. Parte-hartzaileei arazoak aurkeztuko zaizkie eta euren ordenagailuen pantailetan
irtenbideak tekleatuko dituzte. Idatzitako azalpen, iradokizun, boto, eta abar, guztiak gelan
dagoen proiekzio-pantaila batean agertuko dira. Horrela, teknika horren abantaila
garrantzitsuenak izango dira anonimatua, egiazaletasuna eta erabakiak hartzeko abiadura (ez
dago eztabaidarik).

Laburbilduz, taldean erabakiak hartzeko teknika horietariko guztiek abantailak eta ahuleziak
dituzte. Teknika bat aukeratzea baldintzatuko du erabilitako irizpideak eta kostu-onura
trukeak. Adibidez, taldearen interakzioak talde-kohesioa hobetzen du, ideien eztandaren
teknikak talde-presioak minimoan mantentzen ditu, talde nominalarena ideia multzo handia
sortzeko teknika merkea da, eta bilkura elektronikoaren teknikak ideiak azkartasunez
prozesatzea ahalbidetzen du. Horregatik, teknika bat edo beste erabiliko da helburuen eta
taldearen baldintzen arabera.
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IRAKURGAI GOMENDAGARRIAK

Robbins, S.P. (1999). Comportamiento Organizacional. Madril: Pearson Educación.
Lan honetan, erakundeetan erabakiak nola hartzen diren deskribatzen da. Gainera, hautemateprozesuen inguruan eztabaidatzen da, horretan eragina duten faktoreak aztertuz (hautemailea,
helburua edo egoera) eta norberaren hautematea eta egozpenaren teoria ikusiz. Halaber,
besteak epaitzeko maiz erabiltzen diren laburbideak deskribatzen dira, baita horiek
erakundeetan izan dezaketen ezarpen berezia ere. Eta, azkenik, hautemate-prozesuek
banakako erabaki-hartzearekin duen erlazioa azaltzen da.

García Sáiz, M. (2003). Toma de decisiones en las organizaciones. : In F. Gil Rodríguez eta C.
Alcover (Arg.), Introducción a la Psicología de las Organizaciones. Madril: Alianza Editorial.
Testu honetan, aintzakotzat hartzen dira erabakitzearen inguruko gai orokorrak, baita prozesu
horretan parte hartzen duten aldagaien eta pertsonen inguruko gaiak ere, erabaki-hartzeko
moduak alde batera utzi gabe. Gainera, erabaki-hartzea aztertu duten eredu nagusiak
deskribatzen dira (arauemaileak, deskribatzaileak eta preskribatzaileak) eta baita erabakihartzean eragina duten faktoreak ere (banakakoak, taldekoak, erakundekoak eta
ingurunekoak). Azkenik, banaka edo taldeka erabakiak hartzeak esan nahi duena aztertzen da.

Navas, M. eta Gómez, C. (2008). Psicología de los grupos. In V. Zarco eta A. Rodríguez
(Arg.), Psicología de los Grupos y de las Organizaciones. Madril: Pirámide.
Atal honetan, taldeetan ikertutako alderdi orokorrak landu dituzte laburki autoreek: definizioa,
betebeharrak, eraketa eta garapena, egitura eta talde motak; gainera, tarte bat eskaini zaio
taldearen errendimenduari eta eraginkortasunari. Azken zatian, taldeko erabaki-hartzea lantzen
da; baita erakunde-arloko erabaki-hartze hori zailtzen duten prozesuak eta zuzentzeko
teknikak ere.
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SARRERA
Komunikazioa ezinbesteko ekitaldia da gure bizitzan, ordu guztietan eta munduko toki
guztietan egiten da; baina XX. mendera arte ez zuen behar bezalako garrantzi akademikorik
hartu. Horrela, esan daiteke pertsonen arteko komunikazioa ezinbesteko elementua dela
egonkortasuna eta norberaren biziraupena finkatzeko. Komunikazio ona beharrezkoa da
edozein talde eta elkarteren ongizaterako eta, hori horrela izanik, komunikazio txarrak eragina
izan dezake pertsonen arteko arazoetan (Robbins, 1999). Esaterako, pertsona bakoitzak
komunikatzen pasatzen du bere orduen % 70, hau da, irakurtzen, hizketan, entzuten, eta abar.
Zentzuzkoa dirudi, beraz, ondorioztatzea talde-jardueraren arrakasta mugatzen duen
indarretako bat komunikazio eraginkorraren gabezia dela.
Ideiak aldatzeko biderik erabiliena elkarrizketa pertsonala da, esaldiak eta sentimenduak; hori
gabe ezinezkoa izango litzateke pertsonei buruzko ezagupenak izatea.
Hori guztia dela eta, kapitulu honetan komunikazioari buruzko ikuspegia eskaini nahi da,
haren osagarriak zein diren ezagutu eta, horrela, komunikazioaren akatsei buruzko ikuspegia
erakutsi. Behin komunikazio-zikloaren ezaugarriak zein diren ikusita, erakundeko
komunikazioak betetzen duen paperean oinarrituko gara. Zehazki, komunikazio mota
erabilienak eta beren abantailak eta oztopoak aztertuko ditugu. Internetaren garaiak
komunikazioan eragindako aldaketekin bukatuko da atala. Modu horretan, komunikazioa gure
bizitzako osagarria dela ikusiko da, geroz eta garrantzi handiagoa duena, gehien bat
erakundeen arloan. Horrek duen abantailarik handiena da erakundeetako tramiteak arintzen
dituela.

KOMUNIKAZIO-PROZESUAREN AZALPENA

Komunikazioa igorlearen eta hartzailearen artean sortzen den informazio-truketzat har
daiteke, haien artean sortutako esanahiaren interferentzia gisa. Modu horretan, ezin daiteke
egon komunikaziorik ez duen talderik, esanahia igortzearekin bakarrik informazioa zein ideiak
zabal baitaitezke. Komunikazioa, ostera, elkarbanatzen den esanahia baino askoz ere gehiago
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da, ulertu egin behar baita. Adibidez, talde batean, partaide batek soilik alemanieraz hitz egiten
badu eta gainerakoek hizkuntza hori ez badakite, pertsona horri ez zaio ulertuko. Hori dela
eta, komunikazioak bere barnean hartu behar ditu, bai transferentzia baita esanahia ulertzea ere.
Ez du axola egundoko ideia denentz; izan ere, ideia batek ez du balioko besteei helarazi zaien
arte eta besteek ulertu duten arte. Komunikazioa perfektua izango da zuk duzun pentsamendu
edo ideia hori beste bati helarazten diozunean, sentitzen eta irudikatzen duzun moduan
(Robbins, 1999). Nahiz eta teorian halabeharrezkoa izan, eguneroko jardunean komunikazio
perfekturik ez da inoiz gertatzen.
Truke horren analisiak erakusten du komunikazioa bi norabideko prozesua dela, eta horren
elementuak modu jarraian elkarturik daudela. Komunikazioan arazoak ere sortzen dira
desbideraketak edo oztopoak daudenean. Atal honetan, lehendabizi prozesua deskribatuko da,
komunikazio-eredu moduan; ostean, aztertuko da ze distortsiok eteten duten prozesua eta
aprentsioa gehituko zaie komunikazioaren ebaketa moduei.

Komunikazioaren prozesua
Komunikazioa ezinbesteko prozesu dinamikotzat har daiteke, hazkunde, aldaketa eta
elkarrekintzako sistemaren jokabidean, hala indibidualki nola talde moduan antolaturik
(Thayer, 1975, 36. or.). Goldhaber-ek (1979) komunikazio antolatua prozesu dinamikotzat
ulertzen du, eta horren bitartez erakundeen hainbat azpisistemen egitura sortzen dute eta
ingurunearekin erlazionatzen dira. Beraz, komunikazioari esker pertsonarteko erlazioak
ezartzen dira talde moduan, eta ezarritako helburuak lor daitezke.
Horrela, komunikazioa gerta dadin, beharrezkoa da mezu gisa helaraziko den asmo bat egotea.
Mezu hori igorle eta hartzaile batengandik pasatzen da. Mezua kodetu (modu sinbolikoan
bilakatu) egiten da, bide edo kanal baten bidez hartzaileari bidali, eta hark mezua berriro itzuli
egiten du.
Komunikazio-prozesua igorle eta hartzaile baten artean gertatzen den ekintza da, eta emaitza
esanahia igortzea eta ulertzea du. Hainbat elementuk parte hartzen dute horretan (Mañas,
2005; Peiró, 1977; Robbins, 1999). Oro har, komunikazioaren igorleak, kodeketak, mezuak,
kanalak, deskodeketak, hartzaileak eta atzeraelikadurak.
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Igorlea
Pertsona, talde edo erakunde bat da, komunikatzeko nahia edo intentzioa duena. Igorleak
mezua jakinarazi eta hartzailearen erantzuna itxaroten du. Mezua zuzena izan dadin, igorleak
hitz egiteko edo idazteko gaitasuna eduki behar du, informazioaren garrantzia neurtu behar
du, hartzailearen tokian jarri (enpatia), ikurrak, kanala eta momentu egokia aukeratu eta,
azkenik, hartzailearen erantzuna itxaron.

Hartzailea
Mezua bidaltzen zaion objektua edo pertsona da, hots, mezua jaso, interpretatu eta
deskodetzen duena. Komunikazioaren prozesua zuzena izan dadin, hartzaileak portaera
baikorra eduki beharko du, eta kontuan hartu beharko ditu besteak beste: ez ebaluatu,
mezuaren interpretazioa ez aurreratu, interesa jarri, hitz egiten utzi, entzun, egiaztatu,
solaskideak esaten duena baieztatu, eta komunikazioaren erantzukizuna banatu.

Kodeketa
Mezua adierazteko erabiltzen diren ikurren multzoa da. Igorleak ideia edo pentsamendua
adierazten duenean hasten da komunikazioa, beraz, pentsamenduak eta hizkuntza ulergarriak
dakarten prozesua da. Komunikazioa dakarren mezu baten bilakaera da, modu sinboliko
batean. Mezua kodetzean eragiten duten lau egoerak honako hauek dira: trebetasuna, portaera,
ezagutzak eta sistema soziokulturala. Ezin da ez dakiguna jakinarazi. Jakituria oso handia
izanda ere, gerta daiteke hartzaileak mezua ez ulertzea. Emailearen balioak eta sinesmenak
kulturaren zati moduan eragiten dute, komunikazio-iturri baitira.

Mezua
Kodetzearen eraginez mezua lortzen da. Informazioaz eta adierazi nahi diren sentimenduez
ari gara. Komunikazio-iturriaren produktu fisiko erreala izango litzateke, hau da, helarazten
dena. “Hitz egiten dugunean, mintzoa mezua da. Idazten dugunean, idazketa da mezua.
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Margotzen dugunean, margoa da mezua. Keinuka aritzean, besoen mugimenduak eta
aurpegiko adierazpenak dira gure mezua” (Robins, 1999). Esanahia transferitzean erabilitako
kodeak edo ikur taldeak, mezuaren edukiak, eta esanahia eta kodeketa hautatzean eta
konpontzean hartutako erabakiek gure mezuari eragiten diote.
Esan daiteke mezua dela komunikazioaren zikloko ardatza. Lehenik eta behin, berez adierazi
nahi dutena baino informazio gehiagoko mezuak daude; horrek esan nahi du esanahi
ezezagunak aurki ditzakegula bertan. Bigarren lekuan, mezuek erreakzio afektiboak edo
emozionalak eragin ditzakete.

Kanala hautatzea
Hau da, igorleak hartzaileari mezua bidaltzeko erabil dezakeen bidea. Bizi garen garaia dela
eta, hainbat eratara kontakta liteke (telefonoa, faxa, webcama eta abar). Kanal horiek guztiek
ezaugarri bera dute: elkarrizketa egokiak egiten dituzte. Beraz, hainbat faktoreren arabera
aukeratuko litzateke kanal egokia: mezua, leku egokia, eta abar. Igorleak aukeratu behar ditu,
eta zein den kanal formala eta zein informala erabaki. Kanal formala erakundeak ezarritakoa
da, eta langileen ekintzekin dauka zerikusia. Tradizionalki, erakunde barneko autoritate-sarea
jarraitzen dute. Mezu pertsonalek edo sozialek, berriz, erakundeko kanal informalak jarraitzen
dituzte.

Deskodeketa
Mezuaren sinboloak hartzaileak ulertu ahal izateko, itzuli beharreko prozesua izango litzateke.
Bertsioa hartzailearen oinarrizko lehia da, eta mezu komunikatiboa ondo egotea ziurtatzen du.
Hartzaileak informazioaren prozesuan oinarritzen dira, deskodeketa gertatzen den bitartean
mezuak duen esanahia adierazteko. Horrek gaizki-ulertuak eragin ditzake kulturarteko
komunikazioan eta elkarren arteko komunikazioan. Balio sozialean eta kulturalean,
hartzailearen deskodetzeak igorleak ez ulertzea ekar lezake.
Igorlea mugatua dago bere gaitasun, portaera, ezagutza eta sistema soziokulturalagatik; era
berean, hartzailea ere mugatua dago. Izan ere, igorleak entzuteko trebetasuna izan behar duen
gisan, hartzaileak irakurtzeko edo entzuteko gaitasuna behar du izan, eta biek arrazoitu
beharko dute. Ezagutzak, portaerak eta kultur esperientziek eragina dute, bai jasotzerakoan
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baita bidaltzerakoan ere.

Esanahia sortzea
Komunikazioaren ereduan, hartzaileak bere buruan mezuari ematen dion esanahia da.
Horrela, mezuaren interpretazioa igorlearenaren ezberdina izan daiteke.

Atzeraelikadura (feedbacka)
Hartzaileari dagokion erantzuna feedback-eraldaketa izan daiteke. Komunikazio-prozesuaren
azken zati honetan, hartzailea puzzle horren gako bilakatzen da. Igorleak erantzuna kodetzen
du eta berezko hartzaileari adierazten dio. Gero, horrek mezu berria interpretatu eta kodetzen
du. Analisi horretan ikus daitekeen moduan, feedbacka mezua ulertzeko probatzat erabiltzen da,
hau da, atzeraelikaduraren bidez, mezua bidaltzerakoan arrakastarik izan dugun baieztatu
behar dugu, alegia, hasieratik helarazi nahi genuen moduan egin dugun. Ulertu den ala ez
finkatzen du.
Sintesian, bizitzan milaka urte daramatzan komunikazio-prozesu hori garrantzi handiagoa
hartzen ari da egunetik egunera, erakundeen egonkortasunean eta existentzian. Era horretan,
gaur egun, komunikazioa ezinbestekoa da instituzioen biziraupenerako.

Distortsio-iturriak
Komunikazioa gaitzetsi daiteke barrera eragiten duten faktoreen bidez. Prozesu hori gehien
eragozten duena zarata da; mezua adieraztea eta jasotzea oztopatzen du, hain zuzen ere.
Baina, beste barrera batzuk ere badira. Komunikazio-prozesuaren hainbat ataletan oztopoak
gerta daitezke eta, horien ondorioz, igorleak bidalitako mezua ez da izaten hartzaileak jasotako
mezuaren berdina. Distortsio hori zati batean edo gehiagotan gerta daiteke (Robbins, 1999).
Hainbat osagaik sor dezakete bihurdura hori: zaratak, mezua gaizki adierazteak eta hartzaileak
gaizki ulertzeak, besteak beste.
Distortsioa izango da komunikazioaren helmugari aurka egitea ezin hobeki. Kodeketa
arduragabe egiten bada, iturriak deskodeketa eralda dezake. Mezuak beregan ere eraldaketa sor
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dezake. Ikurren hautaketa mugatuak eta mezuaren edukian nahasteak arazoak dakartza maiz.
Kanala gaizki aukeratzen bada edo zarataren maila altua bada, komunikazioa distortsiona
daiteke. Hartzaileak eraldaketaren iturri nagusia azaldu ohi du. Aurreiritziek, ezagutzak,
pertzeptzio-gaitasunak, arretak eta deskodeketa zaintzeak eragin dezakete mezua igorleak
irudikatu ez bezala interpretatzea.
Oro har, distortsio-iturri horiek lau mailatan sailka daitezke (Mañas eta Salvador, 2008):
prozesuarenak, norberarenak, fisikoak eta semantikoak.
•

Prozesuaren oztopoak: transmisioaren esanahia eragotz dezakete (adibidez,
informazioa gaizki jasotzea, hizkuntza ezezaguna erabiltzea, eta abar).

•

Norberaren oztopoak oso heterogeneoak dira; horien barruan aipatuko dira: modu
onean komunikatzeko gaitasuna, pertsonek prozesatzen duten informazioaren
interpretazioa, igorlearen eta hartzailearen arteko konfiantza, komunikaziorako
gaitasuna, mezu bat balioesteko joera naturala, eta modu ulerkorrean entzuteko
gaitasuna.

•

Oztopo fisikoei dagokienez, igorlearen eta hartzailearen arteko distantzia
azpimarratu nahi da; pentsa daitekeenez, ia ezinezkoa da bederatzi edo hamar
metrora

dagoen

pertsona

batekin

komunikatzea,

horretarako

beharrezko

elementuak erabili gabe.
•

Oztopo semantikoa agertzen da kodeketa eta deskodeketa forma desegokietan.

Aprentsioa komunikazioan
Biztanleriaren % 5etik % 20 bitartekoentzat, komunikatzeko beldurra edo antsietatea pairatzea
da beste oztopo bat (Robbins, 1999).
Nahiz eta pertsona askok jendaurrean hitz egiteko beldurra izan, aprentsioaren arazoa
larriagoa da, komunikazio-trebetasun maila guztiei eragiten baitie. Aprentsioak komunikazioan
urduritasun eta antsietate handiegia adierazten du, ahozko komunikazioan, idatzizko
komunikazioan edota bietan. Arazo hori tentsioa eta presioa sentitzen duten pertsonei
gertatzen zaie, eta komunikatzeko zailtasunak eragiten dizkie. Hitz egitean, ahozko presioak
asko zailtzen du beste batekin aurrez aurre ganoraz hitz egitea, telefonotik hitz egitea, eta abar.
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Emaitza gisa, arazo hori duten pertsonek errazago joko dute mezua eskutitz bidez azaltzera,
dei bat egokiago den kasuetan.
Ikerketek ezagutzera eman dute ahozko komunikazioaren aprentsioak maila horretako
konpromisoak ekidin dituela. Ahozko komunikazioa ezinbestekoa den lanbideetan interesik
izan ez dezaten, lanpostuen aukeraketa egin beharko litzateke. Kontuan hartu behar da
erakundeetan badela ahozko komunikazioa zorrozki ekiditen duen pertsona talde bat. Horiek
aitzakiatzat jartzen dute beren lana modu eraginkorrean gauzatzeko ez dela hainbesteko
komunikaziorik behar.

KOMUNIKAZIOAREN EGINKIZUNAK ERAKUNDEETAN

Mañas-en (2005) ustez, komunikazioa ezinbestekoa da erakundeen antolaketarako. Horrek
erakundea batuta egoten eta informazioa eskuratzen laguntzen du, finkatutako helburuak
ekintzen bidez lortzeko.
Komunikazioak hainbat eginkizun betetzen ditu (Mañas eta Salvador, 2008; Robbins, 1999;
Thayler, 1975): kontrola, informazioa, aginte eta ikasbide funtzioa, adierazpen emozionala,
kultura-adierazpena, legezko funtzioa, eta nortasun pedagogikoa, teknologikoa eta politikoa.
Honako hauek azalduko dira:
•

Kontrol-funtzioa. Komunikazioaren bitartez, bakarkako portaera kontrolatzen da.
Langileak erakundeek dauzkaten autoritate hierarkiko eta arau formaletara egokitu
behar dira. Esaterako, lanarekin zerikusia duen edozein irregulartasun nagusiari
komunikatzeko eskatzen zaienean azpiko langileei, komunikazioak kontrol-funtzioa
beteko du. Baina, komunikazio informalak ere kontrolatzen du portaera.

•

Informazio funtzioa. Bai mezuari eta baita hartzaileari ere eragiten dio. Horrela,
komunikazioaren bitartez, langileak bere betebeharrak ezagutzen ditu eta bere lana
ongi betetzeko laguntza ematen dio.
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Argibide, agindu eta motibazio funtzioak. Pertsonak joera batzuk garatzera
bideratzen ditu. Helburu zehatzak ezartzeak, helburuetarako hurbilketari buruzko
berrelikadurak

eta

jokabide-nahiak

sendotzeak,

motibazioa

suspertu

eta

komunikazioa eskatzen du. Era horretan, mezua erabiltzen da pertsonak beren
ekintzak onak izan daitezkeela konbentzitzeko.
•

Adierazpen emozionalaren funtzioa. Komunikazioak sentimenduen adierazpena
eta gizarte-beharrak betetzea lasaitzen ditu.

•

Adierazpen kulturalaren funtzioa. Komunikazioa hitzezko mezuan bakarrik ez
dela oinarritzen adierazten du, balioak eta irizpideak jasotzeko ere balio du.

•

Legezko funtzioa. Komunikazio bitartez lor daitekeen beste ezaugarri bat da;
informazioaren bitartez prozesua erabakitzen da.

•

Nortasun funtzioa. Mezuen bitartez nortasuna lortzen da eta oroimen kolektiboa
barrurantz zuzentzen da; irudi korporatiboak eta instituzionalak, berriz, kanporantz
zuzentzen dira.

•

Funtzio pedagogikoa. Ekintza zehatzak gauzatzeko eta jarduteko moduei
buruzko ezagutzak areagotzera zuzenduriko argibideek sustaturiko funtzioa.

•

Funtzio teknologikoa. Planifikazio-aginduen bitartez bidalitako eta birbidalitako
aurreikuspenak, ekoizpena eta kalitate-kontrolaren funtzioa.

•

Funtzio politikoa. Kontrako interesen koordinazioa eta aurrean jartzea, bai
erakunde barruan eta taldekideen artean, baita erakunde kanpoan eta interes
ezberdineko taldeen artean ere.

Hala ere, aipatutako aurreko zeregin horietatik ez da bat bestea baino garrantzitsuagoa, taldean
ondo lan egiteko guztiak hartu behar baitira kontuan.
Laburbilduz, informazioaren trukearen bidez erakundeak toki egokian daude. Baina, hori
elementu garrantzitsua da erakundearen barne-funtzionamenduan; arrazoi horregatik buruzagi
guztiak ahalegindu beharko lirateke garapena sustatzeaz eta komunikazio-sistema egokia
mantentzeaz. Hori guztia lortzeko, jarraian azalduko dira erreferentzia gisa erabiliko diren
ikuspuntuak.
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ERAKUNDEETAKO KOMUNIKAZIOAREN ANALISIEN
IKUSPUNTUAK

Jarraian, erakundeetako komunikazioarekin lotura duten ikuspegi teoriko nagusietatik egiten
diren ekarpenak aztertuko dira (Bueno, 1996; Mañas eta Salvador, 2008).
•

Eskola

klasikoak.

XIX.

mendearen

amaieran,

erakundearen

funtzioez

arduratutako pertsonaren edo pertsonen ezaugarrietan oinarritzen da administrazioa.
Informazioaren

eta

komunikazioaren

fluxuak

noranzko

bakarrekoak

eta

beheranzkoak dira. Bere xedeak dira lanak egitea eta giza ingurumenaren esfortzuen
koordinazioa. Eskuarki, idatzizko komunikazioa erabiltzen da. Gainera, garai
historiko honetan komunikazio informala zuzendu beharreko arazoa da.
•

Giza erlazioen eskola. Bere ordezkariak (beste batzuen artean: Mayo, 1945) lantaldean oinarritzen dira eta erakundeetako elkarrekintza informalaren garrantzian.
Komunikazioarekiko erlazio horrek lan-taldean du tokia, noranzko horizontala eta
goranzkoa. Lehen helburua langileen beharrak asetzea da, erantzukizunak hartzean
beren parte hartzea erraztuz. Ezaugarriak honako hauek dira: agintarien eta langileen
arteko komunikazioa hobetu behar da; komunikazio informala oso garrantzitsua da;
eta, bukatzeko, komunikazio-prozesuetan izaten diren oztopoak komunikaziorako
distortsio dira, eta komunikazio formalean eraginkortasun eza.

•

Ikuspuntu estrukturalista. Weber (1947) funtzionamenduko arauen organizazioa
dokumentuetara pasatzen ahalegindu zen. Horrela, komunikazioaren jarraipenean
laguntzen duela uler daiteke. Autore horren ustean, burokrazia da antolatutako
modu hoberena, nortasun formala duena komunikazioa ona izan dadin.

•

Sistemen ikuspuntua. Ikuspuntu honen ezaugarriak honako hauek dira (Lawrence
eta Lorsch, 1967): erakundeetako komunikazioak forma horizontala, goranzkoa,
beheranzkoa eta kanporanzkoa du; komunikazioaren betebeharra koordinazioa eta
kontrola dira, eta erabakiak hartzeko informazio egokia erabiltzea ere bai.

•

Teoriaren portaera. Barnard-ek (1938) komunikazioari garrantzi handia eman zion,
eta horrek autoritatearen teoriatik deslotzen du; autoritatea gainekoen mende ez
dagoela egiaztatzen du, baizik gainekoen aginduak bete ala ez erabakitzen duen
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mendekoarenean. Mendekoak aginduak onartu edo uka ditzake baldintza hauek
betetzen direnean: komunikazioa ulertu eta ezagutzen duenean; erabakitzeko unea
erakundearen asmoekin bateraezina denean; erabakitzeko garaia bere interesekin
bateratzen denean; eta azkenik, fisikoki eta mentalki bat egitean.
•

Gertakizunen ikuspuntua. Erakundean gauzak egiteko ez dago era bakarra;
enpresek egoera ezezagunen arabera erabaki behar dute erakundearen egiturak onak
izango diren ala ez. Egitura definitu den eran, erakundeak komunikazio-plan
ezberdinak jarri beharko ditu martxan egoeraren arabera.

•

Zuzendaritza-estiloen ikuspuntua. Mintzberg-en iritziz (1973), hiru dira
zuzendaritzaren rol informatzaileak: 1) begiralearen papera litzateke erakundean eta
bere ingurunean informazioa jasotzen duen zuzendaritza; 2) zabaltzailearen papera,
erakundeko pertsona guztiei informazioa helarazten diena; 3) bozeramailearen
papera, kanpoko erakundeetara informazioa zabaltzen duen zuzendaria.

•

Erabateko kalitatearen kudeaketa-ikuspuntua. Komunikazio-erreferentzia
ezberdinak daude erakundeetan. Osagai garrantzitsuenak honako hauek dira: lidergo
konprometitua izatea, bezeroei gutxien kostatuko zaien itxaropena betetzen duen
kalitatea izatea, eta hornitzaileekin eta komunikazio irekiarekin erlazio estua izatea,
beste batzuen artean.

Edozein ikuspuntu teoriko hautatuta ere, aurreko ikuspuntu guztietan nabarmentzen da ziklo
komunikatibo eraginkorra dutela. Erakundeetan aurki daitezkeen komunikazio erak azalduko
dira jarraian, laburki.
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KOMUNIKAZIO-MODALITATEAK

Erakundeetako komunikazioa era desberdinetakoa izan daiteke. Ezberdintasun horiek
ezinbestekoak dira komunikazioren jatorria bere osotasunean ulertzeko.

Komunikazio-modalitateen sailkapen motak
Literaturan ziur asko gehien erabili diren bost sailkapen motak aurkezten eta garatzen dira
jarraian (Mañas eta Salvador, 2008):
1. Ingurugiro-irizpidearen arabera. Barneko eta kanpoko komunikazioak
bereizten dira, hasten den arloaren arabera eta hartzen duen noranzkoaren
arabera. Barneko komunikazio prozesua, barne-erakundea osatzen duten pertsonek
jasotzen dituzten mezuak maila zehatzean betetzen direnean gertatzen da.
Kanpoko komunikazioa, erakunde bakoitzak kanpora bideratzen dituen maila
ezberdinen prozesuetan erabakitzen da.
2. Norabide-irizpidearen arabera. Tipologia honek barneko komunikazioaren
prozeduretan du erreferentzia; hemen ere bereiz daitezke prozesu komunikatiboak
eta informatiboak. Lehenengo kasuan, hartzailearen eta igorlearen paperen trukean
noranzkoa bikoitza da; bigarrenean, berriz, rolak ezin dira trukatu (noranzko
bakarra). Horrela, lehenengoaren berezitasuna da hartzailearen eta igorlearen
artean elkarrekintza egotea atzeraelikadura sartzeagatik; bigarrenak, aldiz, prozesu
informatiboarekin bat egiten du.
3. Funtzio-irizpidearen arabera. Prozesu komunikatiboak helburu ezberdinen
arabera sailkatzen dira. Banakakoak edo antolatzaileak izan daitezke. Honako
hauek aurki daitezke (Gonzalo, 1989): amaiera-kide diren komunikazio-prozesuak,
lekuko mailara moldatutakoak dira eta erakundearen helburuak jarraitzen dituzte;
alter-amaierak dituzten komunikazio-prozesuak dira erakundearen helburuez bestelako
helburu batzuk dituztenak. Garrantzirik ez duten komunikazio-prozesuen xedea,
berriz, pertsonala eta partikularra da.
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4. Antolaketa-irizpidearen arabera. Prozesuen formalizazioari buruz ari den beste
tipologia bati egiten dio erreferentzia, hau da, prozesuak erakundeko diseinuan
aurrez zehaztu diren edo horrez gain sortu diren. Buenok (1996) honako hauek
bereizten ditu: prozesu formalak, aurretik definituta dauden erakundeetako kideen
artean bidalitako mezuak; eta prozesu informalak edo pertsonarteko mezubidalketak. Komunikazio informala egituratu gabeko trukean eta aurreikusi
gabekoetan gertatzen da.
5. Hartzailearen arabera. Piñuelek (1996) honako tipologia komunikatibo hauek
zehazten ditu: barneko komunikazioa, erakundearen interes ezberdinen partaidetza
eta dinamismoa sartzen dira bertan; merkataritzarako helburua duen komunikazioa,
atal hauetan banatzen da: kontsumitzaileenganako komunikazioa eta komunikazio
profesionala (banatzaileak); business to business komunikazioa (hartzaileak);
inguruarenganako komunikazioan, berriz, honako era hauek bereizten dira:
kontrataziorako

politika,

finantza-komunikazioa,

komunikazio

politikoa,

komunikazio soziala eta jendearen iritziaren komunikazioa.
Erakundeetako komunikazio mota eta irizpide desberdinak kontuan hartuta, zalantzarik gabe,
literaturan gehien landu diren sailkapenak dira barneko eta kanpoko komunikazioak bereizten
dituena. Hori dela eta, jarraian deskribatuko dugu sailkapen hori.

Barneko eta kanpoko komunikazioak
Gil Rodríguezen eta Barrasaren (2003) arabera, komunikazioa, oro har, barnekoa edo
kanpokoa izaten da; baina badago beste mota bat ere: komunikazio korporatiboa. Bertan daude
barnekoak edo kanpokoak ez diren gainerako komunikazioak; esaterako: zuzendaritzaren
komunikazioa, marketing komunikazioa eta komunikazio antolatzailea. Bakoitzaren esanahiak
eta ezaugarriak polikiago aztertzen dira segidan:

Barneko komunikazioa
Ekintzak gauzatzeko guztiz beharrezkoak izaten dira barneko komunikazioak, ezarritako eta
ezagututako erlazioen ordena jarraituz, betiere aurrez ikusitako helburuak lortzeko
asmoarekin. Erakunde bateko kideen artean banatzen diren mezuei deritzo barneko
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komunikazioa. Zehazki, edozein erakundetako kideak informaturik, integraturik eta
motibaturik mantenduko dituzten komunikabideak erabiliz, kideen arteko erlazio onak
sortzeko eta mantentzeko egindako ekintzen multzoa da. Horrela, beren lanaren bidez,
erakundeko helburuak lortzen laguntzen du.
Barneko komunikazioa hiru ardatzetan antolatzen da:
•

Harreman profesionalak. Erakundearen jarduerari lotuta daudenak (jarduerek eta
ekintzek zehaztutako rol multzoa) eta gizarte-sistemaren barnean azpisistema gisa
erakundeak markaturikoak dira. Egitura-komunikazioak, arau komunikazioak eta
komunikazio formalak osatzen dute.

•

Elkarbizitza-harremanak. Ingurura moldatzeko sistema baten baitan dagoen
kideen komunikazio informala.

•

Nortasun-harremanak. Talde izatearen sentimenduak bultzatzen dituztenak eta
lantegiaren kulturari lotuta daudenak. Pertsonen pertzepzioei zentzua ematen dien
kode gisa funtzionatzen dute, eta partaide izateko edo baztertua izateko
sentimenduak eragiten dituzte.

Kanpoko komunikazioa
Erakundearen komunikazioaren zati nagusia kanpokoa da. Bakoitzaren ingurunearekin
harremanak bultzatzera zuzendua dago. Erakundeek beren ingurunearekin sintonian egoteko
aukera ematen duen lotura-sistema garatu behar dute; beren erlazioak hobetu behar dituzte
(aldeko irudi bat proiektatu eta ekintzak bultzatu) eta mugitzen diren ingurua osatzen duten
entitateekin koordinatu (hornitzaileak, banatzaileak, saltzaileak, merkatua arautzen duten
gobernuko erakundeak, eta eragiketak finantzatzen dituzten erakunde ekonomikoak).
Taldeek inguruarekin bat egoteko sistema osatzen dute, harremanak hobetzeko eta gainerako
taldeekin harreman hobea edukitzeko.
Barneko

eta

kanpoko

komunikazioek

koordinaturik

egon

behar

dute:

barneko

komunikazioaren prozesuak erakundearen egitura batsortzera eta ekintzen noranzkoa
egonkortzera bideratzen dira; kanpoko komunikazioan, berriz, erakundearen gaurko eta
etorkizuneko garapenerako noranzko erabilgarriak identifikatzea erraztuko duen berrikuntzara
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bideratzen dira kanalak (Kreps, 1990, 25 or.).

Komunikazio korporatiboa
Komunikazioaren gaineko eztabaida ikuspuntu estrategikora hedatu da, komunikazioaren
helburua enpresaren irudi egokia ematea eta kalitatean erlazioak ezartzea dela ulertuz. Horrela,
komunikazio korporatiboa edo integrala sortzen da, eta indar handia hartzen ari da. Hainbat
ikuspuntutatik azal daiteke fenomenoa:
• Estrategia korporatiboaren sostengurako komunikazioa. Helburuak ez ditu goi
mailako zuzendariak bakarrik erabakitzen, baita beste antzezle eta talde interesatuek
ere (stakeholders). Zuzendariek erakunderako talde garrantzitsuak identifikatu behar
lituzkete, eta baita haietaz espero dutena ere, erlazio egokiak lortzeko asmoarekin.
• Erakunde korporatiboaren ekintzen estrategiaren araberako komunikazioa.
Komunikazioaren estrategiak estrategia korporatiboaren azpiestrategia izan daitezke.
Komunikazioak estrategiaren zerbitzura egon behar du, eta onerako aldaketatzat
ulertu behar da. Gainera, komunikazio integralak kontsumitzailearekiko fidel izan
beharko lirateke, eta erakunde eta stakeholdersen arteko erlazioak estutu beharko
lituzkete.
Beraz, komunikazio korporatiboak beste komunikazio guztiak bateratzen ditu (Van Riel, 1996):
zuzendaritza-komunikazioa, marketing-komunikazioa eta komunikazio eratzailea, hain zuzen
ere. Komunikazio korporatiboak barne hartzen ditu jendearekin izandako erlazioei onura
egingo dien irudi ona sortzera bideratutako ekintzak. Horrela, pentsatutako helburuak lor
daitezke.
Komunikazio korporatiboa bultzatzeko programak komunikazioan adituak diren zenbait
pertsonek eramaten dituzte aurrera. Beren filosofia hiru elementutan oinarritzen da: estrategia
korporatiboa, nortasun korporatiboa, eta erakundearen irudia.
Kanpoko komunikazio korporatiboetan, erreprodukzio-erlazioetara bideraturiko bi publiko
mota bereizten dira (Piñuel, 1997, 143. or.): 1) profesionaletik profesionalera, eta 2)
ekoizkinen komunikazioa publikora bideratuta. Bi mota horiek bereizten dira helburuetan
(lehenak konbentzitzeaz arduratzen dira, erakartzeaz eta erosteko nahia sortzeaz baino
gehiago) eta erabilitako bide estrategikoetan (lehenengoetan, giza komunikabideen ordez,
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estra-komunikabideak erabiltzen dira, hots, areto profesional eta prentsa-bileretan aurkeztu
ohi diren dokumentu teknikoen edizioak).
Aurretik esandako modu guztiek erakundeetako pertsonarteko komunikazioa zehazten dute.

PERTSONARTEKO KOMUNIKAZIOA ERAKUNDEETAN

Autore askok eragin dute komunikazioaren transakzio-egoeran. Hori da prozesua
elkarrekintza moduan ulertzearen eta pertsonarteko komunikazioaren molduraren arrazoi
garbia. Peiróren (1995) argudioak jarraituz (ikus Mañas eta Salvador, 2008), beharrezkoa da
fenomeno horren puntu garrantzitsuak nabarmentzea, hala nola, prozedura elkarreragilea,
mezuetako esanahien arazoak, eta mezuak besteengan izaten dituzten eraginak.

Prozedura elkarreragileak
Peiróren (1995) arabera, prozedura horiek azaltzeko bi modu daude. Horiek dira Wetley eta
Mclean (1957) eta Thayer (1967) autoreek proposatzen dituzten ereduak.
Lehenengo planteamenduan A pertsonak bereizi eta kodetu behar ditu bere inguruko hainbat
elementu, eta horrela B pertsonari azaldu. Horrek bere komunikazioaren bidezko feedbackaz
hornitu behar du A, bi itxura nabarmenetan jakin-mina sortuz: bestearen jokabidea aldatzeko
intentzioa, eta igorlearen jokabidea feedback prozesuaren mekanismoen bidez aldatzea, bereziki
zigorrak eta sariak badaude.
Bigarren planteamenduan, prozesu elkarreragilea testuinguru handiagoan sartzen da, non
maila teknologikoak, soziologikoak, psikologikoak eta fisiologikoak ulertzen diren. Egile
horren arabera, bi pertsonen arteko elkarrekintzan (A eta B), Aren munduak bere
autokontzeptua barneratzen du, Brenganako bere kontzeptu eta komunikazio-intentzioari
buruzkoa. Horrela, bi kideek elkarrekin jardun eta prozesatzen dituzte datuak.
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Mezuen esanahia
Egile batzuek igorle eta hartzaileen arteko pertzepziozko erantzunaren maila linguistikoaren
garrantzia nabarmendu dute. Hala ere, zaila gertatzen da mezuaren faktore semantiko guztiak
identifikatzea, nahiz eta aditzetara bakarrik murriztu.
Erakundeetako komunikazio horren barnean, hiru dira faktore garrantzitsuenak: aurpegiadierazpenarekin, giza ahotsarekin eta tokiko faktoreekin zerikusia duten fenomeno
paralinguistikoak; lantokiko elementu fisikoak (altzariak, bulegoa, eta abar); jantziak eta beste
adierazgarri batzuk (Peiró, 1995).

Pertsonarteko komunikazioa
Pertsonarteko komunikazioaren beste bide bat horrek eragindako ondorioak aztertzeaz
arduratzen da. Roberts-ek (1971) adierazten duen moduan, komunikazioak ez du zuzenean
pertsonaren jokabidean eragiten, nork bere ingurua antolatzeko moduan baizik. Egile horrek
egindako berrikuspen batean, mezuek hartzailearen gain dituzten arau batzuk ikus daitezke:
-

Hartzailearen mezuak jasotzeko moduan, gutxieneko erresistentzia-bidea jarraitzen
du.

-

Pertsonak irekiago daude beren izaerarekin eta pentsaerekin bat datozen mezuekin.

-

Pertsonaren izaerarekin eta pentsaerarekin adostasunik ez duten mezuek
erresistentzia handiagoa sortzen dute adostasunean daudenekin baino.

-

Mezuak errazago onartzen dira bakoitzak behar batzuk balioesten dituen neurrian.

-

Ingurunea aldatzen denean, jendea aldagarriagoa da testuinguru berriak
berregituratzen laguntzen dien mezuen aurrean.

Sintesian, pertsonarteko komunikazioa norberaren ikuspegi ezberdinez (jokaera, nortasuna,
profesionaltasuna, balioak) eta ikuspegi sozialez (testuinguru kulturala eta soziala) osatua dago.
Era horretan, egokia litzateke elementu horiek guztiak aztertzea, mezuak arrakasta izan dezan.
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KOMUNIKAZIO FORMALA ETA INFORMALA

Arestian aipatu bezala, erakundeetako kideen artean banatzen diren mezuen patroia da barneko
komunikazioa. Lanak betetzeko ezinbestekoa da hori, ordena ezagun bat jarraituz
aurreikusitako helburuak betetzen laguntzen baitu. Zehatzago esanda, enpresek betetzen
dituzten ekintzen multzoa da kideekin edo kideen artean harreman ona mantentzeko eta
sortzeko, informatuta izateko dituzten metodologiak erabiliz, beren lanarekin bat egiteko eta
horrela erakundearen helburuak lortu ahal izateko (Andrade, 1989; Martín, 1998, 28. or.).
Barneko komunikazioa ezin daitekeenez esan noranzko bakarrekoa denik, noranzko
nagusiaren arabera bereiz daiteke. Sailkapen zehatz batek komunikazio bertikala eta
horizontala bereizten ditu, eta lehendabizikoaren barruan goranzko edo beheranzko
norabideak (Peiró, 1987).
Hiru komunikazio bide horiei gehitzen zaie komunikazio informala eta zeharkakoa ere.

Komunikazio formala
Erakundeko komunikazio sistema formalak dira komunikazio horizontala eta goranzko eta
beheranzko komunikazioak. Komunikazio formala bertikalean edo horizontalean gerta
daiteke. Dimentsio bertikalean, gainera, goranzkoa edo beheranzkoa izan daiteke. Dena den,
sare horiek bertikalak dira gehienbat; agintarien katea jarraitzen dute eta zereginarekin
mugatutako komunikazioak eduki ditzake. Talde txikian hiru sare formal bereiz daitezke:
katea, gurpila eta kanal osoa. Kateak agintarien kate formala jarraitzen du modu zuzenean;
gurpila liderraren laguntzaz baliatzen da taldearen komunikazio guztiak egiteko; eta kanal osoak
kide guztiak elkarrekin modu eraginkor eta aktiboan komunika daitezen ahalbidetzen du.
Sare bakoitzaren eraginkortasuna, interesa jartzen den aldagai askearen araberakoa da.
Esaterako, katea hobea da zehaztasuna denean garrantzitsuena; gurpilaren egiturak liderra
sortzea errazten du, eta kanal osoaren sarea hobea da asebetetze-maila altuagoa eduki nahi
denean. Beraz, ez dago egokiera guztietarako hobea izango den sarerik.
Aurreko eztabaidak, komunikaziorako patroi formalak barneratzen zituztenak, ez dira talde
bakar baten komunikazio-sistema soilik. Sistema informaletan jarriz gero arreta, ikus daiteke
191

KOMUNIKAZIOA ERAKUNDEETAN

5

informazioa edozein norabidetan mugi daitekeela, agintarien mailak ekidinez. Komunikazio
informala informazioaren transmisioarekin egokitzen da; gehienetan anarkikoki ibiltzen diren
zurrumurruak dira, eta informazio formaleko ildotik at dago (Rodríguez, 1996).
Lehen aurreratutako komunikazio formalaren sare bertikalaren eta horizontalaren esanahiak
aztertuko ditugu polikiago:

Komunikazio bertikala
-

Beheranzko komunikazioa

Talde edo erakunde ikuspuntutik aztertuta, nagusitik mendekora sortzen den
komunikazioa da, maila gorenetik maila baxuagora mezu bat edo gehiago adierazten
denean. Taldeko liderrek erabiltzen dute, mugak egokitzeko, argibideak eskaintzeko,
mendekoei politiken eta prozeduren berri emateko, arreta behar duten arazoak
adierazteko, eta jardueraren inguruan atzeraelikadura eskaintzeko. Beheranzko
komunikazioak ez du zertan ahozkoa edo aurrez aurrekoa izan behar. Esaterako,
beheranzko komunikazioa erabiltzen da, gerentziak langileen etxeetara eskutitzak
bidaltzen dituenean, gaixotasunagatik abstentzio-politika berriaz informatzeko.
Katz eta Kahn autoreek (1978) bost mota bereizi zituzten:
− Ariketa zehatzak nola gauzatu adierazten dituzten argibideak.
− Lanak errazago ulertzen laguntzen duen informazioa, lana justifikatzen duena.
− Erakundeetako prozedura eta praktikei buruzko informazioa. Erakundeko
ezaugarri formalak zehazten dituzte, baita langileen betebeharrak eta
pribilegioak ere. Bertan daude organigramak, tokiko deskribapenak eta
eskuliburuak.
− Ekoizpenaren eta gauzatzearen gaineko langilearen feedbacka. Komunikazio
era horrek ebaluatu, jarduera zuzendu eta funtzioen araberako
kalitatearen informazioa eskaintzen die pertsonei.
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− Ezaugarri ideologikoko informazioa. Komunikazio horrek honako hau
erakusten die langileei: kultur balioak, arauak, portaerak, eta erakundeak
bere funtziorako beharrezkoak dituen beste gauza batzuk.
Beheranzko komunikazioak bide asko jarrai ditzake eta, gainera, zeharkatzen duen
zirkuitua ere oso aldakorra izan daiteke. Hala ere, ez da beti eraginkorra, bereziki
erakunde handi eta hierarkia-maila handikoetan, mezuetako gaizki-ulertuengatik
(Rodríguez, 1996). Komunikazio horietan sortzen diren etenak adierazitako
informazioan maila batetik bestera gaizki ulertuak egoteagatik dira. Beheranzko
komunikazioa eraginkorra izan dadin, mezua errepikatzea eta bide ezberdinak
erabiltzea da egokiena (e-mail, iragarki taula, Internet, eta abar.). Komunikazioaren
eraginkortasuna hainbat faktoreren mende dago: edukiera tipoa, zirkuituaren
dimentsioa, erabilitako bideen eraginkortasuna, eta mezuek hartzaileengan pizten
duten arreta-maila (Peiró, 1987).
Komunikazio horretan oso garrantzitsua da konfiantza. Konfiantzarik ez badago,
informazioa mugatua izango da, mezuak bidaltzean horietan sinesteko arrazoi gutxiago
eta gogo gutxiago izaten delako. Konfiantza sor dadin gogoan hartu behar dira hainbat
puntu: beste batzuen artean, komunikazioa zenbatero sortzen den, informazioa
gordetzeko pertzepzioa, eta adierazten den informazio mota.

-

Goranzko komunikazioa

Erakundeko maila baxuenetik gorenera pasatzen den komunikazioa da. Maila gorenera
ideiak, proposamenak, eskaerak argitzeko eta kexak bideratzeko biderik egokiena da.
Goikoei atzeraelikadura emateko erabiltzen da, helburuen aurrerapenaren berri
emateko eta arazo berriak ezagutarazteko. Gainera, langileak beren lanpostuetan,
beren lankideekin eta erakundean oro har nola sentitzen diren jakinarazteko ere balio
du. Gerenteak goranzko komunikazioaren mende daude, gauzak nola hobetu
daitezkeen jakin ahal izateko ideiak hartu behar baitituzte. Peiróren arabera (1987),
komunikazio horrek hiru funtzio betetzen ditu. Lehenik, mendekoak goitik jasotzen
dituen mezuak ulertu eta jaso dituen zehazten du, beheranzko komunikazioa
zuzentzeko eta ebaluatzeko aukerekin. Bigarrenean, feedbacka hornitzen du; horren
bidez zuzendariak bere helburuak zuzentzeko eta ebaluatzeko informazioa jasotzen du
(ideiak, sistemak eta metodoak). Eta hirugarrenik, erakundearen kanpo- eta barne193
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dimentsioan, mendekoen pertzepzioaren berri ematen dio zuzendaritzari, baita
prozesuen helburuen edo erakundearen helburuen forma berriak hartzeari buruz ere.
Komunikazio mota horrek betetzen duen funtzioak eta transmititzen duen
testuinguruak baldintzatuko dute goranzko komunikazioa nola aurkezten den.
Rodríguezen arabera (1996), honako hauek aurki daitezke:
− Arazoak eta salbuespenak. Langileek erabili ezin ditzaketen eta lanaren
jarduera planteatzen duten egoerak dira. Horrela, goi-mailakoei beren
iritzia adierazten zaie.
− Jardueraren txostenak. Lanaren egoeraz goi-mailakoei bidaltzen zaizkien
txosten, idatzi eta berripaperak dira.
− Kexak eta liskarrak. Erakundearen hierarkia adierazten dute goranzko
bidean,

beren

konponbideak

lortzeko;

ohikoena

zuzendariari

lehenbailehen adieraztea izaten da.
− Hobetzeko iradokizunak. Erakunderako iradokizun onak lortzeko sistemaz
baliatzen da erakundea: bere lana, bulegoa, eta abar. Kasu horietan,
beharrezkoa da aurrera eraman beharreko ideiak sendotzea.
Nahiz eta goranzko komunikazioa asko erabili, horren faktoreak ukituta ikus daitezke
erakunde bereko ezaugarri pertsonalengatik (Peiró, 1997). Modu horretan, goranzko
komunikazioa hobetzeko asmoz, adibide praktiko batzuk ezarriko dira segidan:
-

Taldeko kideekin eta langileekin bilerak maiz egitea, bertan langileak
animatuz laneko edozein arazo, behar eta iradokizun erraz adierazteko.

-

Ate irekiko politika mantentzea, horrek komunikaziorako bidea errazten
baitu. Langileak goi-mailara hurbildu daitezke zuzenean haiekin hitz
egiteko. Ezer baino lehen, jakin behar da goi-mailan dagoen pertsonak
benetan portaera egokia duen.

-

Portaera-inkestak egiten zaizkie langileei, goi mailakoen intereserako
iritzi garrantzitsuak ezagutzeko. Informazio hori jaso daiteke idatzizko
galdeketa, elkarrizketa edo hizketa bidez.
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Komunikazio horizontala
Komunikazio horizontala da erakunde hierarkiko beraren barruan mezuak adieraztea.
Komunikazio horrek lanaren eta langileen arteko arazoen konponbidea hobetzen du.
Erakunde edo talde bateko komunikazio bertikalak eraginkorrak badira, zergatik dago
komunikazio horizontalen beharra? Horizontalak denbora aurrezteko eta koordinazioa
errazteko behar izaten dira maiz. Kasu batzuetan, alboko erlazio horiek formalki estimulatzen
dira. Askotan, modu informalean sortzen dira hierarkia bertikala eragozteko eta ekintza
bizkortzeko. Alboko komunikazioak onak edo txarrak izan daitezke, gerenteen ikuspegitik
(Robbins, 1999). Komunikazio guztietarako egitura bertikal formalera atxikitu beharrak
informazioaren transferentzia eraginkorra eta zehatza eragotz dezake; horrela, alboko
komunikazioak onuragarriak izan daitezke. Kasu horietan, ezagutzarekin eta goi-mailakoen
sostenguarekin gertatzen dira. Baina gatazka ez erabilgarriak sor daitezke, kanal bertikal
formalak hausten direnean, kideak gauzak lortzeko gorantz edo goi-mailakoen gertura
doazenean, edo nagusiek jakin gabe jarduerak egin eta erabakiak hartu direnean (eta nagusiak
jabetzen direnean berek jakin gabe jarduerak egin direla edo erabakiak hartu direla).
Komunikazio horizontaleko modalitateak sailkatzean, Porter eta Roberts (1976) adituek hiru
bereizi zituzten: lan-talde bereko langileen arteko elkarrekintza; erakunde bereko baina talde
ezberdineko kideen arteko elkarrekintza; eta lerroen eta staff-en arteko elkarrekintza.
Sailkapen hori erabiltzen da gaur egun. Rodríguezentzat (1996), komunikazio horizontala
horrela banatzen da:
− Sailaren barneko arazoen konponbidea. Sail bereko langileen artean gertatzen da eta
funtzioak gauzatzea eta koordinatzea bilatzen du.
− Sailen arteko jarduera. Jarduera bateratuak behar dituzten proiektuak errazten ditu.
− Sailei aholkularitza euskarria. Lerroan dauden departamenduen proiektuen txostenak
analizatzen dituzten profesionalak dira.
Orain arte adierazitako komunikazioa erakundeetako bide formaleko komunikazioan datza,
hau da, erakundeko karta eta idatzietan aurreikusita eta araututa dago.
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Komunikazio informala
Komunikazio informalaren bereizgarria da transmisio-bidea. Eskuarki hitzezkoa izaten bada
ere, posta elektronikoko edo idatzizko mezuak ere erabiltzen dira. Bestalde, komunikazio
informala langileen lehentasunek, sinpatiak eta gaitzespenek osatzen dute. Erakundeek
komunikazio informalaren normalitatearen presentzia ulertu behar dute eta, horrela, haren
existentzia onartu. Peirók (1987) komunikazio informalak formalarekin alderatuz dituen
abantailak adierazten ditu:
-

Adierazpen forma naturala da; ia beti erabiltzen dutenentzat forma egokiagoa
izaten da.

-

Bide formalak baino azkarragoa izaten da gehienetan.

-

Zehatzagoa izan ohi da.

-

Informazio kantitate handia ematen du mezuetarako erraztasun handiagorekin, ez
testuinguru arrazionalean bakarrik, baita sentimendu, portaera eta kideen
balioetan ere. Transmisioa ez da lineala, kluster edo multzo bidezkoa baizik, eta
horregatik da azkarragoa.

Beste alde batetik, komunikazio informalak atrakzio, gertutasun, eta antzeko faktoreen eragina
izaten du.
Komunikazio era hori baikorra izan daiteke, langileei baimena ematen dielako erakundean zer
gertatzen zaien jakiteko. Baina beste momentu batzuetan indargabetu egin daiteke,
zurrumurruei eta esamesei lekua utziz. Informazio mota horretan jasotzen diren erantzunak
malguagoak eta pertsonalagoak direnez, komunikazio formala baino sistema azkarragoa izaten
da. Esamesek hiru ezaugarri nagusi dituzte: gerentziak ez ditu kontrolatzen; komunikazio
formalak emandako informazioa baino sinesgarriagoak eta fidagarriagoak dira langile
askorentzat; eta pertsonen nahiak eta interes pertsonalak asebetetzeko erabiltzen dira.
Esamesetik pasatzen den informazioa zehatza al da? Adituek diotenaren arabera, esames
baten informazioaren % 75 zehatza da (ikusi Robbins, 1999). Baina esamesak zabaltzeko
jarduera ze baldintzek elikatzen dute? Zerk eragiten du esames batek irautea?
Askotan, zurrumurruen hasiera esamesek sortzen duten kitzikapenetik dator. Zurrumurruek
gutxienez lau zeregin orokor dituzte: aprentsioa murriztea eta antolatzea; informazio
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mugatuari esanahia ematea; ziur asko kanpokoak diren taldeko partaideak koalizioetan
antolatzeko balio izatea; eta iturriaren egoera edo haren boterearena azpimarratzea. Esamesak
pertsonentzat garrantzitsuak diren eta aprentsioa sortzen duten egoera anbiguoen erantzun
gisa sortzen dira. Lan-egoerek hiru elementu dituzte (nagusi berriak izendatzea, bulegoak
birkokatzea eta lan-ezarpenen lerro berria), eta horiek azal dezakete zergatik eratzen diren
esamesak erakundeetan. Erakunde handietan oro har gordetzen diren sekretuek eta
lehiakortasunek sortzen dituzte esamesetako zurrumurruak mantentzeko beharrezko diren
egoerak. Horrela, esames bat bi kasu hauetan mantenduko da: esamesaren ezjakintasuna
sortzen duten asmoak asebete arte, edota aprentsioa murriztu arte.
Edozein taldetako edo erakundetako komunikazio-sarearen zati garrantzitsua da esamesa, eta
ulertzeak balio du. Esamesek argitzen diote gerenteari langileentzat zein gai diren
garrantzitsuak, eta baita antsietatea sortzen eta sentiarazten duten gaiak zein diren ere. Beraz,
esamesaren funtzioa da, bai iragazki bai atzeraelikadura mekanismo moduan, langileentzat
garrantzitsuak diren gaiak biltzea.

Zeharkako komunikazioa
Erakundea forma bertikalean edo horizontalean zeharkatzen du, eta sail ezberdinetako
pertsonek informazioa truka dezaten laguntzen du. Erakundearen kulturan balioak sortzea
baimentzen du, zeharkako komunikazioa sortzen duten estrategia batzuk garatzean; barnekomunikazioa deritzote horri Elias-ek eta Mascaray-k (2003). Zeharkako komunikazioan barnekomunikazioa azpimarratu behar da.
Testuinguru horretan, komunikazioaren helburua ez da inori ezer sinestaraztea, errealitate
berean fokatze ezberdinak sortzea baizik (Elias eta Mascaray, 2003). Barne-komunikazioa
erakundeko jatorrizko prozeduratzat hartzen bada, barne-komunikazioa zuzenagoa izateko
kudeaketa estrategikoa dela esan daiteke.
Beste alde batetik, komunikazioa aldaketa eragiletzat ulertuz, informazioaren prozedura
etengabe ezarri behar da.
Laburbilduz, barne-komunikazioak ikuspuntu guztiak erraztu eta ahalbidetzen ditu, ikuspuntu
guztien sintesia lortzeko, hura bilatutako ikuspuntu partekatua bilakatu arte. Barnekomunikazioa ulertzeko modu berri horrek, instrumentu edo teknika baino gehiago filosofia
behar du izan, non kultura-erakundean balioa sortzeko zeharkako komunikazioaren prozesuak
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etengabea izan behar duen (Elias eta Mascaray, 2003). Gero, ohiko proposamenetik
ezberdinduko litzateke, komunikazioaren aurreko zatiketa bezala; goranzkoa, beheranzkoa eta
horizontala.

ZUZENDARIEN ETA LANGILEEN ARTEKO KOMUNIKAZIOA
ITXURAGABETZEA

Komunikazioa itxuragabetzen da langile batek mezua nahita eraldatzen duenean eta, horrela,
zuzendariekin komunikazioa murrizten duenean (ikus Mañas eta Salvador, 2008). Langileek,
lantokietako politikaren erantzun gisa, iritziak administratzeko edo zuzendariaren mezuari
erantzuteko moduaren beldurrez erabiltzen dute praktika hori.
Itxuragabetutako komunikazioaren aurrekariak ezagutzeak lagun diezaioke zuzendariari, arazo
horiek ekiditeko. Goranzko komunikazio itxuragabea zehazteko lau zergati zehazten ditu
horri buruz egindako ikasketa batek. Zuzendariek eragina edota boterea adierazten dutenean
areagotzen da itxuragabetzea. Gehienetan, zuzendariek ez dute mugatu nahi promoziorako
desirarik, ezta goranzko eragina murriztu ere; horrela, itxuragabetzea era askotan murriztu
daiteke:
-

Beren arteko ezberdintasunen enfasia murriztea.

-

Benetako ekoizpenari buruzko balorazio errealarekin konfiantza areagotzea.

-

Bilera txiki eta informalagoen bitartez langileak berrelikatzea.

-

Langileek arazoei aurre egiteko, orientazioa emateko helburuak ezartzea.

-

Ikuspuntu ezberdineko pertsonen arteko hizketa balioestea, itxuragabetzea
mugatua izan dadin.

Erakundeetako jakitunek diote itxuragabetze horrek arazoak sortzen dituela eta ezinezkoa
izaten dela modu egokian garatzea.
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Komunikazioaren oztopoak
Robbins-ek (1999) komunikazio eraginkorraren beste hainbat oztopo aipatzen ditu:
•

Iragazpenak. Informazioan esku-sartzea dakar horrek; mezua eraldatu egiten da,
jasotzaileak modu egokian edo nahi duen moduan jaso dezan. Pertsonen arteko
desberdintasuna gero eta handiagoa baldin bada, iragazpenak gertatzeko ere
aukera gehiago izango dira.

•

Aukeratze-hautematea. Jasotzaileak informazioa aukeratzen du eta berak nahi
duena bakarrik jasotzen du, gainerako informazioa deuseztatuz. Ez du errealitatea
ikusiko, baizik eta berak ikusi nahi duena, hori erreala izango bailitzan jokatuz.

•

Defentsa. Jendeak, mehatxu-sentimenduak dituenean, modu defentsiboan
jartzera jotzen du, elkar ulertzeko trebetasuna galduz.

•

Hizkuntza. Hitzek esanahi desberdinak dituzte pertsona bakoitzarentzat.
“Hitzen esanahia ez dago hitzetan, baizik eta pertsonen baitan, gure erabileran”.

KOMUNIKAZIO-SISTEMEK MEZUETAN DUTEN ERAGINA

Erakundeetan komunikazio-jarioa zorizkoa izaten da, eta hartzaile eta igorle ezberdinek ez
dituzte bide berak erabiltzen (ikus Mañas eta Salvador, 2008). Batzuk bere erabilera erabat
eragotziz blokeatzen dira, beste batzuk erabili ere ezin dira egin. Bitartean, hirugarren batzuen
lanari erakundearen egiturak eta diseinuak laguntzen die.
Agian, puntu garrantzitsuena da denbora mugatu baten barruan informazioa helarazteko
komunikazio-sistemak antolatzea, distortsioa eta mezuak aztoratzea ekidinez. Garrantzitsua
da, beraz, informazioaren gainzama eta mezuen zehaztasuna zuzentzea.
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Informazioaren gainzama eta mezuarengan duen ondorioa
Espazioaren eta denboraren arteko ahalmen oso mugatua adierazten dute informazioaren
komunikazio- eta prozedura-bideek. Momentu jakin batean adierazi behar den informazioa
transmisioaren gaitasuna baino handiagoa denean, informazioaren gainzama azaltzen da.
Gainzama horrek bahikuntzarik ezaren eraginkortasuna murrizten du, bai bakarka baita
taldeka ere.

Mezuen zehaztasuna mantentzea eta berreraikitzea
Mezu askok komunikazioaren edukia mantentzen eta berreraikitzen laguntzen dute eta,
horrela, arrazoi pertsonal edo estrukturalek distortsionatzea edo aztoratzea ekiditen dute. Hiru
ezaugarri nagusi dira: erredundantzia, egiaztatzea eta bideak salbuestea:
•

Erredundantzia. Bide ezberdinetatik mezu bat era edo momentu ezberdinetan
errepikatzean datza.

•

Egiaztatzea. Bide berrietatik edo betikoetatik informazioa jasotzeaz arduratzen da.

•

Bideak salbuestea. Mezua azkarragoa eta zehatzagoa izan dadin bitartekaria kentzean
datza. Era ezberdinetara lor daiteke:
-

Hierarkia-maila gutxiko erakundea sortuz; horrela adierazpen bertikalak
zuzenagoak dira.

-

Zuzendariek berek ikuskatuz erakundeko lan garrantzitsuenak zein mailatan
egiten diren.

-

Iradokizunen gutunontzia jarriz.

Peiróren arabera, beharrezkoa dena soilik eta ahalik eta azkarren transmititzeko sistema lortu
behar da.
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AHOZKOA EZ DEN KOMUNIKAZIOA

Pertsonen artean, informazioa helarazteko eta elkarrekin jarduteko prozesuan, informazioa ez
da kode linguistikoen bitartez bakarrik helarazten; beste kode batzuk erabiltzen dira portaerak,
afektuak, ideiak, eta abar transmititzeko. Eskuarki, ahozkoa ez den komunikazioa hizkuntzatik
erabat aske den sistematzat hartu izan da.
Horrela, komunikazio-prozesu bat ahozkoa ez den komunikazioa ere izan daiteke;
komunikazio mota horretan gorputzaren mugimenduez, hitzen doinuez, aurpegiko
adierazpenez eta igorle eta hartzailearen arteko tartearen bidez komunikatzen da, besteak
beste. Ahozkoa ez den komunikazioa ahozko komunikazioa bezain garrantzitsua da, biak
elkartuz gero, zentzu handiagoa emango baitzaio mezuari.
Oro har, Argyle-ren ustez (1973), ahozkoa ez den komunikazioaren zeregin nagusiak honako
hauek dira:
•

portaerak eta emozioak komunikatzea

•

ahozko komunikazioan laguntzea

•

egoera zehatz batzuetan, ahozko komunikazioa ordezkatzea

Ahozkoa ez den komunikazioari eta horrek erakundeko portaeretan duen eragin
esanguratsuari dagokionez (Morgan, 2001), ezinbestekoa da agintariek kontzientzia argia izatea
beren iturrietan (ikus Mañas eta Salvador, 2008). Alde horretatik, jarraian azaltzen dena
garrantzi bereziko alderdien zirriborroa da.

Keinuak eta gorputzeko mugimenduak
Gorputz-mugimenduek eta keinuek komunikazioaren prozesua hobetu edo oztopa dezaketen
ahozkoa ez den informazioa dakarte. Gorputz-posizio irekia (atzeraka makurtzea, esaterako)
portaera irekia adierazteko erabiltzen da; gertutasuna, berotasuna eta komunikaziorako
baliagarritasuna. Portaera defentsiboa, aldiz, eskuak, besoak edo hankak gurutzatuz agertzen
da.
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Kontaktu fisikoa
Egile askok egindako analisien arabera, kontaktu fisikoan genero-ezberdintasuna azaltzen da.
Analisi horrek adierazten du elkarrizketetan emakumeek gizonek baino kontaktu fisiko
gehiago dutela. Pertsonen artean lotura sortzeko erabiltzen da hori.

Aurpegiko adierazpenak
Informazio asko adierazten dute; adibidez, irribarre batek berotasuna, poztasuna edo
laguntasuna adierazten du. Bekozko iluna jartzeak haserrea edo asebetetze-eza adierazten du.
Azken ikerketetek egiaztatzen dute aurpegiko adierazpenak eta emozioak aldatu egiten direla
kulturen arabera. Ahotsaren ezaugarrietan eta aurpegiko adierazpenetan, idatzizko mezuan
sekula jasoko ez liratekeen ezaugarriak jaso daitezke: harrotasuna, bortizkeria, lotsa, beldurra,
eta abar.

Ikusizko kontaktua
Puntu honetan ere kultura-ezberdintasuna adierazten da; mendebaldean umeei oso goiz
erakusten zaie gurasoei aurpegira begiratzen, gurasoak hitz egiten ari direnean. Horri
kontrajarriz, Asiako irakaskuntzan gurasoekiko kontaktua saihestu egiten da, obedientzia eta
mendekotasuna adierazteko. Berriro ere, agintariak sentikorrak izan behar dira ikusizko
kontaktuari dagokionez, kultura-orientazio ezberdinen aurrean.
Ahozkoa ez den komunikazioareno hiru azpidiziplina nagusiak honako hauek dira:
proxemikoa, zinesikoa eta paralinguistikoa (Salgado Velo, 1999).
•

Proxemikoa. Komunikazioan, pertsonen arteko tartea aztertzen du. Bakoitzaren
tarte pertsonala lau zatitan banatzen da, hau da, agerikoa (irekiena), gizartearena,
ustekabekoa (kasuala; zertxobait itxiagoa da, baina oraindik oso erabilia) eta
intimoa (hau da itxiena, eta batzuk bakarrik iristen dira horra, azkenekoa baita).
Kulturaren eta gizartearen arabera atal horiek desberdinak izango dira. Kulturaarauek pertsonen arteko tarteak eta mugak ezartzen dituzte. Esaterako, onarturik
dagoena baino gerturago hurbiltzen bada norbait beste batengana, agresibitatea
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edo sexu-interesa deritzo. Eta, alderantziz, norbait ohikoa baino urrutirago
geratzen bada, esaten ari denarekiko interes-gabezia edo atsekabea adieraziko du.
•

Zinesikoa. Gorputzaren mugimenduak aztertzen ditu. Horrela, mugimenduak
hiru sailetan banatzen dira. Lehenengoak keinu formalak dira, hau da, nahita egiten
direnak (eskuen eta besoen mugimendu estilizatuak, kulturak eragindakoak).
Bigarrenak, ordea, nahigabe eginiko keinuak dira, hau da, egoera inprobisatuetan
sortzen direnak. Azkenekoak, berriz, harremanen eta aldaketen keinuak dira, hots,
komunikazioa gertatzen ari den pertsonen arteko harremana ezartzen dute.
Komunikazioa aldatzen eta zehazten dute, eta prozesuko elementuen erlazioak
definitzen dituzte (atzamarrekin adieraztea, esku-azalarekin orientatzea; eta forma
semantikoak, mugimendu zirkularrak eta arritmikoak).
Gorputzaren posizioak eta mugimenduak ez dute esanahi zehatz unibertsalik,
baina, ahozko hizkuntzarekin elkartzean, igorlearen mezuari esanahia areagotzen
diote. Ikertua dago gorputzeko mugimendu bakoitzak esanahi bat duela, eta ez
dagoela nahigabeko mugimendurik.

•

Paralinguistikoa. Ahozko komunikazioarekin batera doazen hainbat elementuren
ikerketa egiten du; esaterako, entzundako igorpenak, ahotsaren ezaugarriak
(intentsitatea, doinua), geldiuneak, eta abar (Trager, 1958).

Hartzailearentzat garrantzi handikoa da ahozkoa ez den komunikazioaren alderdietan arreta
jartzea. Horrela, igorlearen hitzen esanahi literala entzungo da, beti ere ahozkoak ez diren
arrastoak kontuan hartuta. Zehazki, mezuen arteko kontraesanei erreparatu beharko zaie.
Kontraesan horiek askotan adierazten dute ekintzek hitzek baino gehiago esaten dutela (eta
zehatzago). Gai gatazkatsu batez hitz egitean, garrantzitsua da esaten dena entzutea, baina, are
gehiago, esaten ez dena entzutea.
Azkenik, eta aurretik emandako iradokizunak kontuan hartuta, ahozkoa ez den
komunikazioaren hainbat gaitasun praktiko aipatuko ditugu:
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mezuarekin bat egiten duen ahots-doinua erabili.

KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNAK

Komunikazio ona izan dadin, pertsonok gaitasun baliagarriak garatu behar ditugu. Hori dela
eta, Salgado Velo-ren aburuz (1999), ahozko komunikaziorako bi dira oinarrizko gaitasunak:
entzuteko ahalmena eta feedbacka.

Entzuteko ahalmena
Besteen mezua modu aktiboan entzun behar da, komunikazioa eraginkorra izan dadin.
Jasotako informazioa ez da sailkatu soilik egin behar; horrez gain, komunikazio-emailearen
ikuspegitik ulertzen saiatu behar da. Lau puntu garrantzitsu daude ondo entzuteko:
intentsitatea, enpatia, onargarritasuna, eta osotasunaren ardura onartzea.
•

Intentsitatea. Hartzailearen kontzentrazio osoa igorleak esaten duenarengan
jartzen da, eta gainerako informazioa alde batera uzten da.

•

Enpatia. Hartzailea igorlearen lekuan jartzen da, hau da, emaileak esan nahi
duena ulertzen saiatu behar du.

•

Onargarritasuna. Hartzaileak era objektiboan entzuten du, mezua amaitu arte
edukirik epaitu gabe. Horrela ez balitz, eta aldez aurretik epaituko balitz,
amaierako mezua galdu egingo litzateke, seguruenik.

•

Osotasunaren ardura onartu. Hartzailea saiatzen da emaileak bidali dion mezua
osotasunean ulertzen; esanahi osoa jasotzen saiatzen da hartzailea.

Modu aktiboan entzuteko, beharrezkoak dira hainbat trebetasun; besteak beste:
-
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Buruarekin baieztapen-mugimenduak eta aurpegi-adierazpen zuzenak egitea.

-

Distrazioak saihestea, ekintzetan nahiz keinuetan.

-

Igorleari galderak egitea.

-

Parafraseatzea, hau da, igorleak esaten diguna hitz berdinekin errepikatzea.

-

Emailea ez etetea bere jardunaldia bukatu arte.

-

Mezu ez oso luzeak erabiliz hitz egitea.

-

Trantsizio leunak egitea, igorlearen eta hartzailearen arteko rolean.

5

Atzeraelikadura (feedbacka)
Igorleari berak emandako mezuen edo jokabideen informazioa bueltan itzultzea. Feedbacka
baikorra edo ezkorra izan daiteke, mezuaren edukiaren arabera. Beti ere, pertsonentzat
errazagoa da feedback baikorra helaraztea, eta batzuetan ezkorra baztertu egiten da. Adibidez,
feedback baikorra da bere merituengatik langile bat lanpostuz igo dela esatea, eta feedback
ezkorra, berriz, norbaiti esatea berak aurkeztutako proiektua ez dutela onartu. Erakundeei
begira, garrantzi bera dute feedback mota biek eta erakundeko kide guztiei helarazi behar zaie
hori. Dena den, feedback ezkorra helaraztea zailagoa denez, modu eraginkorrean egitea komeni
da.
Feedbacka helarazteko gaitasun batzuk (garrantzitsuenak):
-

Portaera edo egoera berezietan oinarritu, eta horren garrantzitsua ez den informazioa
alde batera utzi. Hartzaileari kritikak edo laudorioak azaltzeko balioko du.

-

Feedbacka modu ez-pertsonalean helaraztea, batez ere ezkorra denean. Epaiebaluazioak aldera batera utzi eta deskripzioetan oinarritu. Erakunde batean,
jokabideei edo portaerei egin behar zaizkie kritikak, eta ez pertsonei.

-

Helburuekin loturiko feedbacka hartzaileari helarazi.

-

Feedbacka behar den unean helarazi, eta ez denbora-tarte handia pasatu denean
ekintzen eta hartzaileak hartzen duen informazioaren artean.
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Ziurtatu hartzaileak feedbacka ulertu duela.

-

Portaera

zuzena

ez

denean,

hartzailearen

kontrolpean

dauden

5

portaeren

atzeraelikadura ezkorra helarazi eta, ahal den neurrian, portaera nola zuzendu
dezakeen adierazi.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA: TEKNOLOGIA BERRIAK

Gaur egun, erakundeetako komunikazioari dagokionez, aldaketa asko gertatu dira informazio eta
komunikazio-teknologia berrien eraginez. Antolamendu eskema klasikoak haustera iritsi dira,
lokalizatu gabeko lan mota berriak sortzearekin batera (telenala, talde, erakunde eta
komunitate birtualak, eta abar). Horrez gain, teknologia digitalek eta informatikoek
komunikatzeko era berri asko sortu dituzte, eta horiek dispertsio geografikoaren arazoa
gaindiarazi dute.
Erakundeen komunikazioan teknologia berriak erabiltzeari komunikazio elektronikoa deritzo
(Defever, 1991). Erakundeen eta enpresen jardueran bide elektronikoak erabiltzen dituen
diziplinatzat hartzen da. Komunikazio elektronikoak komunikazio hobea eta aukera
elkarreragile berriak dakartza; bereziki, beste komunikazio forma batzuk mugatzen ditu,
komunikazio-prozesuaren egitura itxuragabetuz, espazioko, denborako edo gizarteko mugak
kenduz edo murriztuz, hainbat tokitan dauden pertsonak konektatzen baititu.
Sistema elektronikoak (hedabide eragileak baitira)hainbat pertsonaren edo talderen arteko
harremana edota komunikazioa erraztu du, ordenagailuz bideratutako teknologiaren bitartez.
Gainera, ez du komunikazio mota zehatz bakarrean laguntzen, ia guztietan baizik: ahozkoan,
idatzizkoan, irudien bidez egiten denean, eta abar. Hedabide elektronikoek komunikazioa sor
dezakete idatzizko testuen, ahotsezko testuen, errepresentazio grafikoen, eta abarren bitartez
(Culnam eta Markus, 1987).
Bide elektronikoak geroz eta erabilgarriagoak dira erakundeentzat, harreman modu berriak
errazten baitira beren stakeholders edo talde interesatuekin.
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Lehen aipatutako sistema elektronikoak ideia desberdinen arabera sailka daitezke:
Lan kooperatiborako laguntza da lehenengoa, taldeko lanetan teknologiak duen

-

eginkizunean oinarrituta.
Denborazko sinkronia da bestea. Bata, komunikazio sinkronikoa, pertsona edo taldeen

-

arteko komunikazioa denbora errealean gertatzen denean. Bestea, aldiz, komunikazio
asinkronikoa, mezua une batean bidali eta beste une batean jasotzen denean.
Sistema elektronikoek gaur egun duten garrantzia ulertzea erraza da, eskaintzen dituzten
laguntzez jabetzean. Ondorio baikor garrantzitsuenak honako hauek dira: lana modu
emankorragoan egiten laguntzen du, komunikazioak azkartzen ditu, modu desberdinean
egiteko eta transformatzeko aukera baitago (ahoz, idatziz, irudi bidez…).
Bonson eta Sierra (1997), Gil Rodríguez eta Barrasa (2003), Murray (1997) eta Mañas eta
Salvador (2008) adituek honako bide elektroniko hauek adierazten dituzte:

E-maila edo posta elektronikoa
Posta elektronikoa da gehien egokitu dena eta gehien erabiltzen dena. Posta helbidearen bidez,
erabiltzaileen arteko mezuak identifikatzen dira. Posta elektronikoan Internet/intranet erabiltzen
da dokumentuak eta testu informatikoak beste pertsona batzuei bidaltzeko. Beraz, posta
elektronikoak ordenagailuan mezu bat sortzeko aukera ematen du, eta hartzaile bati edo
gehiagori helarazi eta geroko kontsulta baterako gordetzeko. Posta elektronikoa, aldiz, ez da
beste bideak bezain aberatsa (aurrez aurreko komunikazioa, telefono bidezko solasaldiak);
hori bai, berehalakoa da eta igorlea informalki ezagutzeko aukera eskaintzen du mezua
idazteko modu bereziarengatik. Bide hori erabiltzerakoan, pertsonek hauteman egiten dute
(batzuetan modu okerrean) komunikatzen diren jendeari buruz, nahiz eta horiek ez ezagutu.
Oker horiek harremanean eta eraginkortasunean eragin dezakete, talde birtualean lan
egiterakoan.
Metodo hori gero eta gehiago erabiltzen da mundu guztian, erakundeei zenbait gako
garrantzitsu eskaintzen dizkielako:
-
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Informazioa azkar zabaltzen du, denbora gutxiago galduz elkarreraginean; eta
pertsonen arteko harremanak bideratzeko aukera ematen du, subjektuek
komunikabidea hautemateko modu baikorragoa bultzatuz.

-

Lan-taldea hobetzeko tresna da. Elkarreragina bultzatzen du, eta langileei
bizkortasuna ematen die lantoki bereko lagunei beste lantoki batera edo beste
herrialde batera mezuak bidaltzeko.

-

Papereko dokumentua eta inprimatutakoa erlazionatzen dituen denbora eta gastua
murrizten ditu.

-

Malgutasuna ugaritzen du. Ordenagailu eramangarriak dituzten langileak edozein
tokitan konekta daitezke.

Desabantailak ere baditu:
-

Zalantzatsua izaten da; zenbait mezuk interpretazio asko izan ditzake.

-

Truke konplexuetarako ez da egokia.

-

Erantzuna berandu jaso daiteke.

-

Informazioa nork bidali dizun ez dago ziur jakiterik.

-

Mezu elektronikoak bidaltzeak edo jasotzeak esfortzua eta denbora galtzea ekar
dezake langileen benetako lanean.

-

Informazioaren gainkarga. Beharrezkoak ez diren mezuak eta garrantzi gutxikoak
jasotzea eragiten du.

-

Pertsonek komunikatzeko bide hori erabiltzen dute beste batzuk erabili
beharrean; horrek komunikazioa murrizten du.

Eztabaidaguneak
Gai bati buruz iritzia ematen duten pertsonen taldeak dira, beren ezagutzak eta esperientziak
trukatuz.
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Albisteen zerbitzua
Interes bereko pertsonen taldeetan albisteak partekatzea da.

Testu moduko elkarrizketa elkarreragileak
Idatzizko testuak erabiliz, beste pertsona batzuekin komunikatu daiteke Internet bidez.

Bideokonferentzia
Ahotsa posible da Internet bidez. Software egokia erabiliz, erabiltzaileak telefono-elkarrizketa
bat izan dezake munduko edozein lekutako jendearekin, sare horretara konektatzearen
kostuarekin. Beraz, hainbat lekutako pertsonen zein taldeen arteko aurrez aurreko
komunikazioa dakar. Modu horrek denbora errealean bi pertsonen artean ikus-entzunezko
solasaldia izateko zerbitzua eskaintzen du (irudiekin eta ahotsekin). Horrela, bidaiatu gabe
bilerak izatea errazagoa da. Bideokonferentziek, beraz, erakundearen gastuak murrizten
dituzte.
Abantaila nagusi hauek ditu:
− Dirua aurrezten da, oso urrun bizi diren bi pertsona komunika daitezkeelako beren
lekutik mugitu gabe. Aurrez aurreko bilera batek baino gastu gutxiagoa du, eta lanari
zuzenduagoa izaten da (Zornoza, Ripio eta González-Navarro, 1995).
− Parte-hartzaileek ekarpen gehiago egiten dituzte eta, parte-hartzeari dagokionez,
kontrola handiagoa da.
− Taldeetan erabakiak hartzeko bideokonferentzia erabiltzen bada, askotan emaitza
hobeak izaten dituzte, azkarrago eta hobeto hartzen dituzte, aurrez aurre izaten diren
hainbat arazo psikosozial saihesten baitira.
− Gainera, talde-giro inpertsonalagoa izaten da, presioak gutxituz eta harremanak
hobetuz. Bakoitzak ekarpen gehiago egitea dakar horrek (Lagan-Fox, 2001).
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Bideokonferentziaren eraginkortasuna gizarte-presentziarekin erlazionatua dago; zenbat eta
gizarte-presentzia gutxiago eskatu lan batek, orduan eta hobeto funtzionatuko du
bideokonferentziak. Horrela, gizarte-presentzia txikia eskatzen dutenen artean daude:
informazioa trukatzea eskatzen duten lanak; gatazkak konpontzeko egoera kooperatiboa; eta
erabakiak hartzeko errutinazko prozesuak. Bestalde, gizarte-presentzia handia eskatzen dute
honako hauek: negoziazioa eskatzen duten lanak; pertsonak ezagutzea eskatzen duten lanak;
eta gatazka dakaten lanak.

Sare elektronikoak
Zerbitzu telematikoak eta beste berrikuntza batzuk ezartzeak komunikazio-sare elektronikoen
garapena bultzatzen du. Komunikazioaren egiturak zehazten du erakundearen egitura
orokorra modu garrantzitsuan. Informazioaren teknologia berriek ohiko kudeaketa
hierarkikoa aldatzea eragiten dute; egitura laua, deszentralizatzailea eta sarean oinarritutakoa
ahalbidetzen dute. Sareko organizazioak posizio guztiak lotzen ditu, hierarkia alde batera utziz.

Intranet
Pertsonek aldi berean lan egiteko software-a eta hardware-a erabiltzea eragiten du. Denboran
eta espazioan mugarik gabe informazioa partekatzea ahalbidetzen du. Horrela, bertako edo
planetako beste toki bateko pertsonen artean sare informatikoa sortzen da. Sare horretako
aplikazioak hainbat sistema ditu: mezu eta posta elektronikoak, agenda, bideokonferentzia,
telekonferentzia, arbel elektronikoa, eta ordenagailuak lagundutako erabakiak hartzeko
sistema.

Telematika eta telelana
Modu horretan, ordenagailuak informazioaren teknologian sartzen dira, eta hainbat zerbitzu,
teknika eta aplikazio eskaintzen dituzte. Adibidez, telelana eta lehen aipatutako
bideokonferentziak.
Lanbide askotan ez da beharrezkoa izaten langileak bulegoan edota gune zehatz batean
egotea; horregatik sortzen da telelana. Berez, erakundetik kanpora egiten diren lanak bertan
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egitean datza. Antolatzeko era bat da; ordenagailuen eta telekomunikazioen bidez, lana
bulegotik kanpo egiten da (Peiró eta Prieto, 1994). Langileek etxean jaso eta etxetik bidaltzen
dituzte lanak, telefonoa, faxa edo modema erabiliz.
Horrek ordenagailuetara murrizten ditu lantoki barneko eta lantokien arteko harremanak;
horrela, bakoitzak ez ditu alde batera utzi behar bere zereginak lan egin behar duenean.
Lantokirako joan-etorriak murriztuz, denbora askoz ere urriago galtzen da, eta lan gehiago
egiten da denbora hori aprobetxatuz. Beraz, telelanak denborarekin eta bidaiekin
erlazionatutako gastuak gutxitzen ditu, norberaren eta lanaren erantzukizuna koordinatzeko
malgutasuna ahalbidetzen du eta bizi-kalitatea hobetzen du. Desabantailak alderdi teknikoekin
batera datoz (gainkarga, moteltasuna edo iragazkiak) eta gatazkekin dute zerikusia (izaera
psikologiko eta psikosozialekoak). Baita norberak eta kolektibo handiek denbora maneiatzeko
eta teknologia berriak erabiltzeko duten moduarekin ere.
Erakundearen barruan, zuzendariek erabaki behar dute informazioa behar den bezala emateko
zer komunikazio erabili behar den. Ez da ahaztu behar aurrez aurreko komunikazioa dela
hoberena.
Internetek paradoxaren zati handi bat nahasi du, komunikazio publikoak ulertzeko prozesuan.
Sintesi moduan, e-komunikazioak sortzen dituen paradoxen hamar aldaketak adieraziko
ditugu (Orihuela, 2002): komunikazio-prozesuaren ardatza erabiltzailea da, bideen nortasunbektoreen edukiera, hizkuntza multimediaren unibertsalizazioa, denbora errealaren exijentzia,
informazio ugari kudeatzea, komunikazio-prozesuen bitartekorik eza, sistemetara sartzearen
garrantzia, elkarreraginaren dimentsioak, mundu digitalaren gramatika gisa hipertestua eta
informazioaren gainetik ezagutza birbalioestea.
Komunikazio publikoaren eszenatoki berriak interpretatu behar dira perfil eta exijentzia
profesionalak definitzeko eta formazio akademikoa azaltzeko aukera gisa.
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komunikazioaren osagaiak eta prozesuak, eta baita erakundeetako komunikazio mota
garrantzitsuenak ere: barnekoa, kanpokoa eta korporatiboa. Horrez gain, informazio- eta
komunikazio-teknologia berriek eragindako aldaketa nagusiak lantzen dira.
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SARRERA
Gatazka prozesu bat da; bertan parte hartzen duen alde batek beretzat garrantzitsua den
zerbaiten gainean beste aldeak modu ezkorrean eragin duela edo eragin dezakeela
hautematean hasten den prozesua, hain zuzen ere. Egoera hori gerta daiteke sindikatuetako
ordezkarien eta jabeen edo zuzendaritzaren artean. Erakundeko gatazka mota hori da
nabarmenena (gatazka kolektibo ere esaten zaio); baina ez da bakarra. Erakundeetako beste
gatazka-egoera edo prozesu arruntenak honako hauek lirateke: bi lankidek elkarri aurre egitea
lan bat egiteko moduagatik, sail bateko zuzendaritzako kideek ezarri nahi dituzten erabaki
estrategikoekin bat ez etortzea, zuzendariak eta bere gain dauden kideek iritzi desberdina
edukitzea, ekintzaren garapenean zentratzeko gai ez dituenean ikusten, eta abar.
Aipatutakoaren arabera, erakundeetako gatazka erakundearen aktibitateari atxikita agertzen
den prozesua da. Mota askotakoa izan daiteke, parte hartzen dutenen arteko erlazioa bezala.
Erakundearen dinamikan egunerokotasuna duen fenomenoa da gatazka. Interesak
muturrekoak diren lekuotan, negoziazioa da erakundea osatzen duten pertsona taldeek hartu
ohi duten bidea arazoak kudeatzeko. Bi aldeek ezberdintasunak konpondu nahi dituztenean,
irtenbide egokiak bilatzen dituzte lankidetzaren eta negoziazio-prozesuen bitartez.
Atal honetan, hasteko, gatazkaren kontzeptualizazioa egiten da eta, horretarako, definizioa,
mailak eta ikuspegi ezberdinak aurkezten dira. Ez hori bakarrik, gatazkaren prozesuan eta
kudeaketan ere arreta berezia jartzen da, hautematen diren jokabideetan oinarritutako
kudeaketa aztertuz. Horretarako, gatazka-prozesuaren eta kudeaketaren eredu bat
deskribatzen da. Behin gatazkaren oinarri teorikoak ikusita, negoziazioa azaltzen saiatuko
litzateke atal hau. Behar bezala ulertarazteko, negoziazioaren ezaugarriak, dimentsioak eta
prozesua zein diren aztertuko dira. Eta, azkenik, aukera egongo da negoziazio batean ze
estrategia eta taktika erabiltzen diren jakiteko. Baita negoziazioari buruzko gai garrantzitsu
gehiago ezagutzeko ere.
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GATAZKA: DEFINIZIOA, MAILAK ETA IKUSPEGIAK

Gatazka hainbat arlotan gertatzen da. Horregatik, gatazka guztiek elementu komunak dituzten
arren, egokia litzateke gertatzen diren parametro sozialetan kokatzea. Erakundearen eremuan
kokatuta, puntu honetan kontzeptualizatu egiten da, eragin dezaketen mailak mugatzen dira,
eta bere ikerketan zerikusia duten hainbat arazo ezagutzen dira.

Definizioa
Rahimek (1990) honela definitzen du gatazka: “gizarte unitateetan edo unitateen artean egon
daitezkeen elkarrezintasunean, desadostasunean edo ezberdintasunean agertzen den
elkarrekintza. Gizarte-unitateak banakoak, taldeak edo erakundeak izan daitezke”.
Gizarte-unitate batek erakundeetan gatazka mota ugari izan ditzake (ikus Luque, Palomo eta
Pulido, 2008):
-

Bere burua interesekin edo beharrekin bat ez datozen ekintzak gauzatzera
behartua ikusten duenean.

-

Hobesten dituen jokabideak eta portaerak asetzeko beste batzuen nahiarekin bat
ez datorrenean.

-

Zerbait eskasa nahi duenean eta parte-hartzaileen nahiak erabat ase ezin direnean.

-

Alde batekoen portaerak zuzendaritzakoentzat garrantzitsuak diren gaitasunak,
balioak, trebetasunak eta helburuak dituenean; baina kontrakoen portaera balio,
trebetasun eta helburuen baztertzaile gisa ikusten denean.

-

Gertakizunen interpretazioa hainbat ikuspuntutatik egiten denean.

-

Iguripenean oinarritutako akordiorik ez dagoenean.

Gatazkaren inguruko definizioak anitzak dira. Hori horrela izanik, eta definizio asko
ezberdinak izan arren, guztietan gai komun batzuk jorratzen dira (Robbins, 1999), besteak
beste, aurkakotasuna edo bateraezintasuna, eta elkarren arteko ekintza mota desberdinak
egotea. Aldagai horiek ezartzen dituzte gatazkaren jardunbidearen hastapena zehazten duten
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baldintzak. Gatazka ondo definitzeko, parte hartzen duten aldeek gatazkatsutzat hartu behar
dute egoera, gatazka hori hauteman egin behar da. Horrela ez bada, esan daiteke gatazkarik ez
dela gauzatu.
Beraz, gatazka honako hau litzateke: “alde batek beretzat garrantzitsua den zerbaiten gainean
beste aldeak modu ezkorrean eragin duela edo eragin dezakeela hautematean hasten den
prozesua” (Robbins, 1999). Definizio hori gatazka-maila desberdinak zehazteko baliagarria da
(indarkeria-ekintzetatik desadostasun leunetaraino).
Walton-ek (1987) gatazkaren hiru tipologia hauek proposatzen ditu:
•

Baliabide eskasek eragindako interesen gatazka. Baliabideen izaera materiala
izan daiteke. Adibidez, langileen soldata-eskaerak, ekipamendu modernoena
lortzeko borroka, edo ahalik eta metro karratu gehien lortzeko sailen arteko
borroka. Giza itxura ere izan dezakete baliabide horiek: informazio gehien eta
azkarren lortzea, autoritatea gehitzea, eta abar.

•

Banakoaren

politika,

prozedura

edo

rol

jokabidearen

inguruko

ezadostasunak. Erakundeko kideek beste iritzi bat eduki dezakete negozioa
handitzeko estrategiaren, giza baliabideak kudeatzeko ereduaren edo karguan
jarduteko eraren inguruan. Iritzi ezberdin horiek asmoari, plangintzari, egiteari,
koordinazioari, emaitzei edo taldearen aktibitatearen kontrolari egin diezaiekete
erreferentzia.
•

Gatazka-egoeran

parte-hartzaileen

nortasunaren

inguruan

egiten

diren

planteamenduen eraginez izaten diren gatazka sozioemozionalak. Gatazka
horietan emozioak areagotu egiten dira eta erraztasun gehiago izaten da iraindua
izatearen sentimendua jasotzeko, beldurra izateko, haserrea pizteko edota
gorrotoa sentitzeko.

Gatazka-mailak
Erakunde bateko gatazkak hainbat mailatan gerta daitezke, Hellriegel, Slocum, eta Woodman
autoreen arabera (1999): pertsonen barnean, pertsonen artean; talde barnean eta taldeen
artean. Maila horiek sarritan biltzen edota jartzen dira harremanetan.
219

GATAZKA ETA NEGOZIAZIOA

6

Pertsonen barneko gatazka
Norbanakoaren barnean gertatzen den prozesua da, nahiak edo motibazioak kontrajartzean,
adibidez. Gehienetan, gatazka kognoszitiboa, afektiboa edota norberaren helburuekin
lotutakoa izaten da. Pertsona baten portaerak emaitza baztertzaileak dakartzanean gertatzen
da. Gatazka modu honen emaitzak tentsioa eta barne-frustrazioa izaten dira. Horrez gain,
gatazka-maila honen barruan beste hiru mota topa daitezke:
-

Gerturatze-gerturatze gatazka. Honek esan nahi du, bi aukera gogoko izanez gero,
hautaketa egin behar dela aukera baten edo gehiagoren artean.

-

Ihesbide-ihesbide gatazka. Honen arabera, pertsonak emaitza ezkorra duten bi
aukeren artean aukeratu behar du.

-

Gerturatze-ihesbide gatazka. Pertsonak, emaitza baikorrak zein ezkorrak eskaintzen
dituen zerbaitean, aurrera jo behar ote duen erabakitzen du.

Sarritan, eguneroko erabakietan daude pertsonaren barneko helburuen arteko gatazken
irtenbideak. Trinkotasuna gehitu egiten da honako baldintza hauetako bat edo bat baino
gehiagoren arabera: 1) gatazkari aurre egiteko, ekintzen benetako aukeren ibilbide asko daude;
2) aukerazko ekintzen ibilbideen ondorio baikorrak eta ezkorrak antzekoak dira, edo 3)
gatazkaren iturria garrantzitsua da pertsonarentzat. Jarraian, baldintza hauek sakonki agertzen
dira:
•

Desadostasun kognoszitiboa. Norberaren barneko gatazka desadostasun
kognoszitiboaren ondorio izan daiteke; pertsonek beren iritzi eta jokaeretan
oinarririk eza onartzen dutenean gertatzen da. Ohikoa da bateratasun ezak estresa
sortzea eta hori erosoa ez izatea; baina, oro har, erosotasun eza (beti ere maila
egokian) motibagarria da gizakiarentzat desadostasuna murrizteko eta oreka
lortzeko. Sarritan, oreka lortzen da: portaerak eta iritziak aldatzerakoan, edota
desadostasuna sortzen duenari buruzko informazio gehiago biltzean. Erabakiaren
aurretik, zenbat eta handiagoa izan helburuen gatazka, orduan eta handiagoa izan
daiteke erabaki ondorengo disonantzia kognoszitiboa.

•

Joera neurotikoak. Joera neurotikoak dira norbaitek erabiltzen dituen
nortasunaren
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norberaren barnean gatazkak sortuz. Era berean, barne-gatazkak eragiten du beste
pertsonekin arazoak izatea. Joera neurotiko gogorrak dituzten pertsonek gogor
borrokatzen dute haien barneko gatazkan, horrela, dauzkaten arazoak konpontzea
lortu gabe. Gehiegizko konfiantzarik ezak eta dena kontrolatu nahiak besteekin
gatazka izatea dakar. Joera neurotikoko liderren ohiko ekintza izaten da eraso eta
etsaitasun ageriko nahiz ezkutukoa.
•

Indarkeria lantokian. Lantegian, langileen konpondu gabeko barne-gatazka
larriak pertsonen arteko gatazka bortitza dakar; beraz, esan daiteke lantegietan
izan daitekeen bortizkeria norberaren gatazka larrietan oinarritzen dela.

Pertsonen arteko gatazka
Erakunde bereko bi pertsona edo gehiagoren artean gertatzen da, bakoitza bere interesen alde
azaltzen denean. Pertsona horiek beren portaerak, jokaerak eta helburuak kontrajarriak direla
hautematen dutenean gertatzen da. Arrazoien artean daude, batik bat, rolen artean gatazkak
izatea eta rolen izaera anbiguoa izatea:
•

Rolen gatazka. Rol moduan defini dezakegu pertsona batek lan bat aurrera
eramatean besteek berarengandik espero duten zeregin eta portaera multzoa.
Rolen gatazkak aipamena egiten dio pertsona hartzaileak igorlearengan mezu eta
presio bateraezinak hautemateari. Horren ondorio gisa, lau gatazka mota sor
daitezke:
-

Igorlearen barneko rolen gatazka. Rol taldearen kide batengandik jasotako mezu
eta presioak bateraezinak direnean gertatzen da.

-

Igorleen arteko rolen gatazka. Igorle batengandik jasotako presioak eta mezuak
beste igorle batengandik ala gehiagorengandik jasotako mezu eta presioekin
kontrajarriak direnean.

-

Rolen arteko gatazkak. Talde bateko kide izatearekin loturiko rol presioak
beste talde bateko kide izatearen rol presioekin bateraezinak direnean.
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Rolen eta pertsonaren arteko gatazka. Rolaren ezaugarriak pertsona
jasotzailearen portaera, balio eta ikuspuntuekin bateraezinak direnean
gertatzen da.

•

Rolen anbiguotasuna. Bakarkako rol baten inguruan dauden iguripenak ez
ezagutzeak sortzen duen zalantzagarritasuna da. Gatazka moduan, askotan, rol
anbiguotasuna izateak estresa eta beste ondorio ezkor batzuk sor ditzake: 1)
ekintza erasotzailea (lapurreta, indarkeria, erasoak, eta abar) eta komunikazio
ezkorra; 2) erretiroa; 3) rol igorleengana hurbiltzea arazoaren konponbide
bateratua hartzeko.

Talde barneko gatazka
Gatazka honek gizarte unitate (formal edo informal) bereko kide diren pertsona edo pertsona
taldeen arteko elkar jotzea zehazten du. Horrek eragin ezkorra izango du jardunbidean zein
taldearen lanean. Gatazka mota hori sarritan gertatzen da familiarteko negozioetan. Gatazka
horiek nabarmenagoak izaten dira nagusi sortzailea erretirotik gertu dagoenean edo hiltzean.
Esaterako, hamar familia-negoziotik hiruk bakarrik lortzen dute bigarren belaunaldira iristea,
eta hamarretik bakarrak hirugarrenera iristea. Oinordetzaren eragozpen harrigarrienak dira
negozioa duten eta bizirik mantentzeko ardura duten familiako kideen arteko erlazioak.
Betiere, hori guztia familiako kideek beren artean duten errespetuaren araberakoa izan ohi da.
Batzuetan, familiek ez dute etxean betetzen ez dituzten funtzioak konplitzeko jarrerarik, eta ez
diote gatazkari ondo aurre egiten. Hori negozio-lekuetara eramatean, benetako arazoak sor
daitezke.

Taldeen arteko gatazka
Erakunde bereko taldeen artean, erakunde ezberdinen artean, edo kolektiboen edo langile
anitzeko taldeen artean gertatzen da. Sindikatu eta lantegien arteko harremanetan sarritan
gertatzen da. Gatazka horiek oso gogorrak eta neketsuak dira bertan parte hartzen
dutenentzat. Aldeek beren artean mesfidantza handia izaten dute eta norberaren nahiak soilik
hartzen dituzte kontuan. Erakundeetan, aldeen artean gertatzen diren gatazketan lau maila
nagusi bereiz daitezke:
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Gatazka bertikala. Erakundean dauden maila desberdinetako kideen arteko
gatazka. Nagusiak langileak era zorrotzean kontrolpean eduki nahi dituenean eta
horiek eragozpenak jartzen dituztenean gertatzen da sarritan. Langileen ustez,
ezin dute lana askatasunez egin, eta horregatik egiten dute aurre. Gatazka bertikala
honako arrazoi hauengatik ere gerta daiteke: komunikazio desegokia, helburuen
gatazka, eta abar.

•

Gatazka horizontala. Erakunde baten baitan, maila hierarkiko bera duten
langileen arteko gatazkari egiten dio aipamena. Erakunde bati bere helburuak
soilik axola zaizkionean gertatzen da, beste erakundeak kontuan izan gabe, eta
gehien bat helburuak bateraezinak direnean gertatzen da.

•

Linea-zerbitzu gatazka. Agintaritza-harremanekin loturiko ika-mikek, sarritan,
linea-zerbitzu gatazkak dakartzate (staff). Erakunde gehienek lineako sailei
laguntzeko staff edo zerbitzu sailak dauzkate (giza baliabideak, legezkoak,
kontabilitatekoak). Zerbitzu sailak linearen sailak eginiko lanaren jarraipena egin
behar du. Ondorioz, batzuetan, agintarien inguruko gatazkak sortzen dira bien
artean.

•

Aniztasunean oinarritzen den gatazka. Aniztasunari dagozkion gatazka
zailenak arraza, sexu, etnia eta erlijio ezberdintasunengatik gertatzen dira.
Gatazkaren bost mailak barneratzen ditu (pertsonaren barnekoa, pertsonen
artekoa, talde barnekoa eta taldeen artekoa).

Gatazkari buruzko ikerketa
Gatazkari buruz ikasteko ikerketa-metodorik emankorrena jokoen teoria izenekoa da. Horren
bidez hainbat estrategia deskribatu eta aztertzen dira, elkarren artean urrunkorrak direnak
baina elkarren mendekotasuna dutenak. Munduatek (1992) hainbat usteen gainean finkatzen
du jokoen teoria:
-

Negoziatzaileak gai dira eskura duten informazioaren emaitzarik onenak
kalkulatzeko.

-

Jokoaren arauak aurretik finkatuak daude, denek ezagutzen dituzte eta ez dira
aldatzen.
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-

Kasu bakoitzak dituen ondorio eta balio alternatiboak ezagutzen dira.

-

Jokoz kanpoko faktoreek ez dute ezertan eragiten.

-

Parte-hartzaileen itxarobideak eta hautemateak ez dira aldatzen.

6

Alzatek (1998) ikerketa-metodo diren joko esperimentalen abantailak azpimarratzen ditu:
-

Inplikatutakoak elkarren mende izatea manipulatzeko aukera eskaintzen du,
emaitzen matrizearen balioak aldatuz.

-

Gatazka-egoeran eragiten duten faktoreak manipula daitezke, parte-hartzaileen
ezaugarriak adibidez.

-

Anbiguoak izan daitezkeen kontzeptuak bereizten ditu, kooperazioa eta lehiaketa
adibidez.

-

Egoera konplexu bateko funtsezko elementuak dituen joko esperimentalak
sortzea onartzen du.

Baina ikerketa esperimental guztiak ez datoz jokoen teoriaren oinarrietatik; badira beste arazo
batzuetan oinarritzen diren ikerketa esperimentalak ere.
Gatazkaren ikerketan garrantzitsua da estiloetan erreparatzea ere. Gatazkaren prozesuak
hautematean egiten dena deskribatzea interesatzen da. Estiloen egiaztapen enpirikoak eta
interes handiko beste aldagaiekin sor daitezkeen erlazioak aztertu dira, gehienbat galdeketa eta
autoinforme bidezko ikerketetan. Galdeketak, eskuarki, gatazka hautemateari buruzko eredu
teorikoak kontrajartzeko erabiltzen dira; baita gatazkaren elkarrekintzan inplikatutakoen eta
egoera horiek hartzerakoan agertzen diren portaeren artean egon daitezkeen ezberdintasunak
aztertzeko ere. Kudeaketa-estiloekin lotzen diren erakundeen aldagai indibidual batzuk
honako hauek dira: generoa, hierarkia-maila, ikasketa-maila, arlo funtzionala edo botere
erlatiboa. Estiloek ikertzen dituzten elementuekin lortu nahi da portaerak, aurreportaerak,
ohiturak edo barne-nahi egonkorrak islatzea. Tresnarik erabilienen artean dago Rahim-ek
(1983) garatutako galdera sorta, «Rahim Organizational Conflict Inventory». Proposamen
horretan adierazten dira norberaren gatazken kudeaketa-estiloak bi dimentsioren arabera:
norbanakoaren interesa eta besteenganako interesa.
Norberaren gatazkaren kudeaketa aztertzean, betetako galdeketetara hurbiltzea hartu da
kontuan. Modu horretan, gatazkan sartuta daudenek kontatzen dutena eta ezusteko kritikoen
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metodologia erabili dira. Behaketak gatazka-egoeran dauden pertsonen portaerak deskribatzen
ere laguntzen du.

Gatazkari buruzko ikuspegiak
Gatazkak duen zereginaren inguruan, hainbat ikuspuntu egon dira historian zehar. Gatazkak
funtzionalak edo ez-funtzionalak izan daitezke, eta ondorioak eraikitzaileak edo suntsitzaileak.
Gatazka funtzionala edo ez-funtzionala izango da, erakundeak lortu nahi dituen ondorioen
arabera. Hori horrela izanik, erakundeetako gatazka-maila aztertzerakoan, Robbins-ek (1996;
1999) hiru ikuspuntu nagusi antzeman zituen; hain zuzen ere, honako hauek:

Ikuspegi tradizionala
Ikuspegi honen ustez, gatazka txarra da, ezkorra, saihestu beharreko egoera. Gatazka
indarkeria hitzaren edota zentzugabekeria hitzaren sinonimotzat hartzen zen, joera honen
arabera. Ikuspuntu honek gatazkaren alde ezkorrak soilik ikusten ditu, eta egoera horien
aurrekariak dira komunikazioaren kalitate txarra, jendearen arteko konfiantzarik eza, mezuen
egiazkotasuna edo langileen beharrei erantzuteko zuzendaritzaren erantzun desegokia.
Ikuspuntu honen arabera, gatazka saihestu egin behar denez, gatazkaren zergatian jarri behar
da arreta talde-lana eta antolaketa hobetzeko.
Gatazkaren inguruko ohiko ikuspuntu hori bat zetorren 30eko eta 40ko hamarkadetan
ezarritako talde-portaeraren irizpideekin.

Giza harremanen ikuspegia
Giza harremanen ikuspuntua 40ko hamarkadatik aurrera nagusitu zen. Ikuspuntu horren
arabera, gatazka ganorazkoa da erakundearen dinamikarekiko. Gatazka talde eta erakunde
guztietan gertatzen da, hots, berezko ondorioa da, hau da, naturala. Gatazka saihestu ezin
denez, gizarte-harremanen joerak gatazka onartzea eragin du. Onartzen da gatazkak ez dituela
beti ondorio ezkorrak ekartzen. Ikuspuntu hau nagusi izan zen 40ko hamarkadatik 70eko
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hamarkadaren bukaera arte.

Elkarrekintzaren ikuspegia
Ikuspegi honen arabera, gatazka ez da indar baikor bat soilik, baizik eta taldean hobekuntza
gertatzeko beharrezkoa da. Erakundean gatazkaren presentzia eragin behar da; taldeko
liderrek gai izan behar dute gatazka-maila minimo bat mantentzeko, taldea berritzeko eta
sormena bultzatzeko. Elkarrekintzaren ikuspuntutik, ez da egokia gatazka ona edo txarra den
esatea. Gatazka ona edo txarra izango da taldearen jardueraren arabera, eta hori zailtzen
duten gatazkak galarazi behar dira. Hori dela eta, beharrezkoa da gatazka funtzionala eta ezfuntzionala bereiztea.

Gatazka funtzionala eta ez-funtzionala
Elkarrekintzaren ikuspuntuak ez du proposatzen gatazka guztiak onak direnik, baizik eta
gatazka batzuek taldeen helburuak sostengatzen dituztela eta euren jarduera hobetzen dutela.
Gatazka taldeko helburuak lortzeko baliagarria denean, gatazka funtzionalari buruz hitz egiten
da. Gatazkak taldeko jarduera oztopatzen duenean, berriz, gatazka ez-funtzionalari egiten zaio
aipamena. Gatazkak taldearen helburuak sostengatzen dituenean, apurtzen dituenean eta
jarduera areagotzen duenean, gatazka funtzionala izango da. Gatazka ez-funtzionalak, aldiz,
taldearen zeregina oztopatzen du.
Gatazka taldearentzat onuragarria izan daitekeela esatea gauza bat da, eta gatazka funtzionala
edo ez-funtzionala den esatea, aldiz, bestea. Hori dela eta, oso zaila da gatazka funtzionalaren
eta ez-funtzionalaren arteko mugak zehaztea. Ez dago gatazka-mailarik egoera guztietan
onargarria edo ez-onargarria izan daitekeenik. Adibidez, gaur egun talde jakin batean partehartze baikorra (taldeko helburuentzat) sustatzen duen gatazka guztiz ez-funtzionala (ezkorra)
izan daiteke beste talde batean (edo talde berean baina beste une batean). Izan ere, taldearen
jarduera da bien arteko desberdintasun nagusia. Izan ere, taldeak helburu bat edo beste
lortzeko izaten dira, eta hori da gatazkak taldearengan duen eragina edo funtzionaltasuna
zehazten duena.
Gatazka akuilatzea funtzionala izan daitekeela diotenen artean dago Van de Vliert-ek eta
Dreu-k (1994) egiten duten proposamena. Autore horiek azpimarratzen dute baldintza
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batzuen gabeziak edo soberan izateak mugatuko duela gatazka funtzionala edo ez-funtzionala
den.

GATAZKAREN PROZESUA

Gatazka guztietan antzematen dira etapak edo faseak. Alde horretatik, gatazka prozesutzat
hartu behar da. Gainera, beste prozesu batzuek eragingo dute prozesu hori hautematen eta,
ondorioz, bere amaierako garapenean ere bai (ikus Luque, Palomo eta Pulido, 2008).

Prozesu psikosozialak
Fauvet-en arabera (1975), tentsioa da gatazkan parte hartzen duten pertsonek edo taldeek
liskarrean aritzean edo akordio batera heltzean trukatzen duten energia. Gatazkaren egoera
aztertzeko, beharrezkoa da parte-hartzaileek beste gatazka- edo kontzentrazio-egoera batean
parte hartu dutenean, tentsioa edo klima soziala nola lasaitu den aztertzea. Aurrekari horien
arabera, gatazkan dauden aldeen barruko tentsioa sinergiara edo antagonismora bideratuko da.
Prozesu horretan, erabakigarria izango da bi aldeen helburuen artean dagoen erlazioa edo
mendekotasuna; mendekotasuna baikorra edo ezkorra izan daiteke. Azken horretan, aldeek
erlazio ezkorra hautematen dute helburuak eskuratzean, gizarte-unitate baten helburuak
lortzeak besteari bereak lortzen uzten ez dionean. Mendekotasun baikorrean, erlazio baikorra
ikusten dute norberaren helburuen eta besteenen artean. Modu horretan, gizarte-unitate baten
helburuak lortzeak ez dio besteari oztopatzen bereak lortzeko orduan.
Gatazkaren dinamika ulertzeak boterea definitzen duten ezaugarri batzuk doitzea eskatzen du,
dinamika horrekin erlazionatuta daudelako. Botereak besteengan eragiteko gaitasuna
eskaintzen du; beraz, gizarte-unitate batek boterea pilatzen duenean bere helburuak lortzeko,
egoera ezin hobean daudea. Gatazka bateko parte-hartzaileek dituzten botere-harremanetan,
garrantzi handia du aldeen arteko mendekotasunak. Mintzberg-ek (1998) azpimarratzen du
aldeen arteko mendekotasun hori bakoitzak kontrolatzen dituen baliabideen garrantziaren,
urritasunaren eta ordezkagarritasunaren araberakoa izango dela.
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Gatazkaren garapenean, parte-hartzaileekin zerikusia duten prozesuak ere izaten dira.
Alzateren arabera (1998), berrikusi egin behar dira hautemate selektiboa, betetako iragarpenak,
edo helburuekiko konpromiso-mailak:
•

Hautemate selektiboa. Eskalamendua edo gatazka areagotzen da gatazkaren
garapenerako garrantzitsua izan daitekeen informazioa ezagutzean. Gatazka
areagotzean, hiru hautemate selektibo mota egon daitezke: portaeraren ebaluazio
selektiboa, informazio kontraesankorra bilatzea, eta leporatzearen distortsioa.
-

Portaeraren ebaluazio selektiboa. Prozesu honen adibide bat da balio-gutxitze
eraginkorra, zeinak beste aldearen proposamenen edo ekarpenen balioa
gutxiesteko joera adierazten duen.

-

Informazio kontraesankorra bilatzea. Bakoitzaren itxarobideak indartuko
lituzkeen estimuluei era ezberdinean erantzuteko joera.

-

Leporatzearen distortsioa. Gertakarien zergatia norberaren faktoreetan
bilatzeko joera.

•

Betetako iragarpena. Kasu honetan, aurretik zituzten itxarobideen inguruko
portaera edo zeharkako ebaluazioa antzematen da. Aurrez iragarritako itxarobide
horiek bukaeran gertatzen dena mugatzen dute.

•

Helburuekiko konpromiso-maila. Hasierako portaerenganako gehiegizko
konpromisoak ekar dezake tranpan erortzea izenez ezagutzen den egoerara iristea.
Tranpan eroritakoan, itxarobideak ez dira aldatzen.

Gatazkaren garapenaren bilakaera eta aurrekariak
Gatazkaren prozesuak aztertzean, ez dira kontuan hartu behar soilik gatazka hastean edo
areagotzean ageri diren alderdiak. Azterketa horretan, kontuan hartu behar dira prozesua
hasterakoan hor ez dauden baina egoeran eragin dezaketen aldagaiak ere. Van de Vliert-ek
(1998) bereizi egiten ditu (ikus, 2008):
•

Erakundeen ezaugarriak. Ez dute egoera guztietan berdin eragiten. Horrela,
erakundearen ezaugarri bat gatazka egoera baten aurrekari izan daiteke, baina ez
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du zertan beste batena izan behar. Horregatik, izan litekeen erortze-puntuarekiko
gertagarritzat har daiteke. Erakundearen ezaugarriek haren izaerari egiten diote
erreferentzia. Ezaugarri horiek, beharrezko baldintzen mende, gatazkaren
zanpatzaile bilaka daitezke.
•

Banakoen ezaugarriak. Gatazkaren aurrekarien artean daude, nahiz eta kritikatua
izan den norberaren aldagai horren eta gatazkaren arteko erlazioa. Norberaren
aldagaien garrantzia pertsonaz kanpoko beste baldintzena baino txikiagoa da;
adibidez, erakundeen edo gizartearen aldagaiak baino txikiagoa. Banakoaren
ezaugarrien artean hainbat aldagai aipa daitezke: trebakuntza-maila, parte-hartzaile
baten

edo

guztien

frustrazio-maila,

aldeen

agresibitatea,

itxuraldatutako

pentsamenduak, eta antzemateko edo interpretatzeko akatsak.
Kontuan hartu beharrekoa da gatazkan parte hartzen duenen batek berezko
gatazkarik baduen. Aurrekari hori askotan lotzen da pertsonarteko gatazkarekin;
baita erakundean gatazka kudeatzeko era zehatzen lehentasuna ere. Lehentasun
horiek batzuetan nortasunaren ezaugarritzat hartzen diren arren, lanean estiloaldaketak sumatzen dira lehenengo saiakeren aurrean ez bada modu eraginkorrean
erantzuten.
•

Erlaziozko ezaugarriak. Gatazka-egoeran parte hartzen dutenen artean sortzen
diren loturei egiten die erreferentzia. Jolasen teoriari egiten zaion kritiketako bat da
arreta txikia eskaintzen zaiela gatazkaren garapenean izaten diren erlaziozko
ezaugarrien gertakariei. Partaideen berezitasunek gatazkaren garapenean eta
ondorioetan eragiten dute. Kontuan hartu behar dira ezberdintasunak adinean,
esperientzian, hazkuntza-mailan, maila hierarkikoan edo gatazkak sortzeko joeran.
Aldeen artean ere eragin dezakete haien arteko mendekotasunak, komunikazioaren
kalitateak eta aurreiritziak. Era batera edo bestera, erlaziozko ezaugarriak kontuan
hartu beharreko alderdiak dira gatazkaren prozesuan; norberaren ezaugarrietatik
eta erakundeen ezaugarrietatik haratago joango lirateke.

Van de Vliert-ek (1998) gatazka ulertzeko beste modu bat ere proposatzen du, garapenarekin
zerikusia duena baina aurrekarietatik haratago doana. Ikuspuntu horren arabera, gatazkak
eskalamendurantz edo deseskalamendurantz eboluzionatzen du. Eskalamenduan aurrekariek edota
arazo-egoerek zehazten dute gatazkaren jardunbidea, zeina ereduaren esentzia baita. Eredu
horrentzat, beharrezkoa da portaera deseskalatiboak edo eskalatiboak berezkoak edo
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estrategikoak diren bereiztea. Uste da aurrekarien arabera jokatzen dela modu eskalatiboan
edo deseskalatiboan. Horrela, ondorioak zuzenak badira, atzeraelikadura berehalakoa da,
gatazka konpontzera edo portaera menderatzaile batera bidera dezakeelarik. Ondorioak
zuzenak ez direnean, aldiz, gatazkaren aurreko kudeaketak gatazka-prozesua atzeraelikatzen
du, aurrekariek antolatutako aldagaien bitartez.
Portaera deseskalatiboak dira beste aldearen frustrazioan eragiten ez duten horiek (ez dute
frustrazioa gehitzen edo gutxitzen). Berezko portaerak gutxiago zapuzteko, alde batek egiten
dituen ahalegin kontzienteak bereiz daitezke (portaera estrategikoa).
Portaera eskalatiboak beste aldeak lehen momentuan nabaritutako frustrazio afektibo edo
kognitiboa areagotzea dakar. Gatazka eztabaidan dauden alderdien tamainaren edo inplikatuta
dauden pertsona kopuruaren araberakoa da. Puntu urrunkorren kopuruari ere egin diezaioke
erreferentzia. Portaera eskalatiboaren kasuan ere, berezkoak eta estrategikoak bereiz daitezke.

GATAZKAREN KUDEAKETA

Aurretik esandako guztiaren arabera, gatazkaren kudeaketa zehatz bat edo beste aukeratzea
erabakigarria izan daiteke gatazkaren azken emaitzan. Atal honetan gatazkaren kudeaketa
aztertuko da, orientazio estrukturala sortuz eta jokabideen orientazioan sakonduz (ikus Luque,
Palomo eta Pulido, 2008). Gatazkaren kudeaketak, batzuetan, kudeaketa hori lege-markoen
babesean egitea ekar dezake. Definitutako esparru funtzionaletarako, administrazioak, beste
gizarte-eragile garrantzitsuenekin batera, langile eta erakundeen zerbitzuei bideak jartzen
dizkio gatazka konpontzeko bide egokia berraurkitzeko asmoz.

Kudeaketa estrukturala
Batzuetan, gatazkaren kudeaketa izaera estrukturaleko esku-hartzean edo ekintzetan
oinarritzen da, urrunkorrak diren lehentasunak edo interesak gutxitu, indartu edo
konpontzeko helburuarekin.
Prozedurak gatazkaren aldeak urruntzea proposatzen zuen, kontraesanak sortzen zituen
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ondorio ez-funtzionalekin bukatzeko. Adibidez: “urruntze hau egiazkoa izateko, harresi bat
jaso zen zerbitzarien eta sukaldarien lan egiteko eremuen artean. Bi aldeen elkarrekintza tornu
bati esker bideratzen zen; horren bitartez, zerbitzariek eskatutakoaren orriak pasatzen
zituzten, eta harresi gainetik ematen zitzaizkien eskatutako platerak. Harremana erabat
etetearekin, zerbitzarien eta sukaldarien arteko borrokaldiak gutxitu egin ziren”.
Rolaren teoria estrukturaletik hiru aldagai proposatzen dira: pertsonak, ikuspuntuak eta
erabakiak (Kabanoff, 1985). Hiru elementuen arteko erlazioetan ager daitezke, modurik
egokienean, elementu horien konbinazioak eta pertsonek erakundeetan duten eragin
potentziala. Horregatik, parte hartzen duten elementuren bat manipulatzea izan daiteke
aukeratzen den gatazka kudeatzeko formula. Egoera berean daude hainbat erakunderen
faktoreek botere estrukturalaren gain duten erortze-puntuak erlazionatzen dituzten
orientazioak (Baron, Munduate, Luque eta Cruces, 1993). Faktoreak kanpoko erakundeetan
edo barnekoetan banatzen dira.
Faktoreen antolaketa jakin bat negoziaziorako botere-aukeratzat hartzen dute negoziatzaileek.
Alde bati zein besteari ezartzen zaion boterearen arabera, gatazka modu batera edo bestera
garatuko eta kudeatuko da. Horregatik, negoziaziorako boterean eragiten duen faktoreren bat
manipulatzea da gatazka kudeatzeko aukera bat.

Aurreratzen diren jokabideetan oinarritutako kudeaketa
Gatazka aurreratzeak honako honi egiten dio erreferentzia: elkarrekintzako partaideen
portaeretan oinarritutako kudeaketari. Analisi horretan, garrantzi berezia du gatazka
aurreratzen denean azaltzen den jokabidea deskribatzeak. Portaeraren deskripzioak hainbat
borroka-egoeratan izaten diren erlazioei egiten die erreferentzia, baita prozesuaren garapenean
ager daitezkeen erlazioei ere. Kudeaketak, portaera motako interbentziotzat ulertuta, aukera
ematen du gatazka-egoeran inplikatutakoen trebetasun kognitiboak eta jokabidezkoak
aldatzeko. Helburua litzateke trebezia horiek garatzea, erakundeko kideei egoera bakoitzaren
ezaugarriak baztertzeko gaitasuna eskaintzeko. Ondorioz, hainbat testuingurutan azaltzeko
baldintza hobeetan egongo lirateke.
Baina, bestalde, Rahim-ek (1990) azpimarratzen duenez, erakundeko kideek gatazka
kudeatzeko duten aurreantolaketa ebaluatzen da eta, beharrezkoa bada, trebakuntza
eskaintzen zaie estilo bakoitza noiz eta nola erabili ikasteko. Aurreratzea deskribatzean,
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ezagutu beharra dago jokabideari ezartzen zaion asmoaren maila. Pruitt eta Carneval
adituentzat (1993), gatazkaren erantzunak izaera estrategikoa eta taktikoa izan ditzake.
Estrategian, egoera urrunkorrean aldeek ezartzen dituzten helburuak argituko dira. Bestalde,
taktikak helburu horiek eskuratzeko erabiliko diren bideak zehaztuko ditu. Thomasek (1992),
jokabidea izaera taktiko edo estrategikoetatik ezberdintzeko, honako hauek bereizten ditu:
- Asmo estrategikoak: gatazka konpontzeko aldeek dituzten asmo orokorrak.
- Asmo taktikoak: estrategiak gauzatzeko bideak edo aurretiko joerak.
- Gatazka kudeatzeko prozesuan garatzen diren portaera edo ekintza behagarriak.
Bereizketa horri analisi bikoitza proposa dakioke. Batetik, pertsonak bukaeran agertzen diren
jokabideekin bat datozen edo ez datozen asmo, motibazio edo interesak izan ditzake. Bestetik,
garapenaren kudeaketaren ondorioak azkena agertutako jokabideen mende daude hein handi
batean, eta ez soilik aurreko asmoen mende. Horrela, jokabide sorta hasierako asmo edo
jokabideetatik urrundu daiteke, egoeraren ezaugarrien eta aldeen artean ezartzen den
elkarrekintzaren arabera. Orduan, alde batek gatazka aurreikusiko luke inplikatutako
aldeentzat ondorio onargarria lortzeko asmoarekin; hau da, gatazka askatzeko konpromisoa
erakutsiz. Hala ere, elkarrekintzaren bidez beste estilo batzuk erabil daitezke, aurkakoari
erantzuteko mehatxuak eta aginduak erabiliz. Ondorioz, Pruitt-ek eta Carneval-ek (1993)
adierazten dutenez, aldeek estrategia ezberdinak erabiltzen dituzte testuinguru erreal batean
gatazkari aurre hartu nahi diotenean.

Hurbilketak
Hurbilketa dikotomikoak, Deutsch-en (1973) aburuz, lankidetza eta lehiaketa ezartzen ditu
gatazkaren aurreko oinarrizko erreakziotzat. Lankidetza prozesu eratzailetzat hartzen da,
kudeaketa desiratzen duena, non aldeen kolaborazioa beharrezkoa baita helburu komun bat
lortzeko. Lehiaketa, aldiz, prozesu desatsegina da, non aldeak kontrajarri behar baitira gatazka
sorrarazi duen helburua lortzeko. Hurbilketa hori argitzailea da, hasieran, aldeak gatazka
kudeatzeko erabiltzen ari diren estrategiak ezagutzeko.
Hurbilketa

bidimentsionalean,

gatazka-egoeraren

aurrean

pertsonen

erreakzioak

bi

dimentsiotan kategorizatzen dira, tipologiaren arabera. Rahim-en eta Bonoma-ren (1979)
proposamenean, estiloak menderatzen dituzten dimentsioek zerikusia dute motibaziozko
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orientazioarekin. Ondorioz, bi arrazoi independenteren edo oinarrizko dimentsioren arteko
aldibereko eraginaren ondorio dira estiloak: a) norberaren helburuak lortzeko motibazioa eta b) beste
aldearen helburuak lortzeko motibazioa.
Dimentsio kognitibo-afektibo horiek emaitzak garatu eta banatzeko asmoari egiten diote
erreferentzia. Lehenengo dimentsioak gatazkari aurre egiteko neurria azaltzen du (altua edo
baxua) jokoan dauden norbanakoaren interesak asebetetzeko . Bigarrenak gatazka
aurreratzeko neurria azaltzen du (altua edo baxua) inplikatuta dauden gainerako eragileen
interesak asebetetzeko. Pertsonak gatazka aurreikusteko modua integratzailea izan daiteke,
bestearen interesei balio diezaioke, nagusiagoa izan daiteke, edo konprometitu egin daiteke.
Oinarrizko estilo horiek dira jarraian deskribatzen diren gatazkak maneiatzeko moduak.

Gatazkak maneiatzeko estiloak
Dimentsio batek edo beste batek pertsona motibatzen duen graduaren arabera, estilo
bakoitzaren ezaugarrien marko bidimentsionalaren barruko kokapena ondorioztatzen da.
Rahim eta Bonoma autoreek (1979) proposatutako ereduaren bi dimentsioak kontuan
harturik, egitura bidimentsionalean ondorioztatzen den estilo bakoitza erakusten da. Beraz,
orain aztertuko diren gatazkak maneiatzeko bost estilo hauek adierazten dituzte aurretik
aipatutako bi dimentsioen (norberaren helburuak lortzeko motibazioa eta beste aldearen helburuak
lortzeko motibazioa) konbinazioak (ikus Hellriegel, Slocum, eta Woodman, 1999).
•

Estilo kolaboratzailea
Norberarenganako zein besteenganako interes-maila altua denean. Estilo bateratzaileak bi
aldeen lankidetza eskatzen du; horrek irekitzea, informazio-trukea eta
ezberdintasunak aztertzea adieraz dezake. Bere ikuspuntua pertsonen arteko
gatazkaren maneiuan «irabazi-irabazi» da. Partaide diren aldeak asebeteko dituen
ondorio batera iristea da asmoa. Estilo horrek ohiko emaitzak ahalik eta gehien
izateko desira erakusten du. Estilo horrek, era berean, aldeen arteko komunikazio
zuzena eskatzen du, zeinak gatazka konpontzea bideratzen edo errazten duen,
bientzat sormen handikoak zein irudipentsuak diren ondorioetara iristeko. Estilo
hori maneiatzen duen pertsonak gatazka naturaltzat ikusten du (baikorra izan
daitekeena), beste pertsonengan konfiantza du, eta gatazka konpontzen denean,
zalantzarik gabe, emaitzarekin konpromisoa egongo dela onartzeko joera du.

233

GATAZKA ETA NEGOZIAZIOA

6

Besteek era baikorrean ebaluatzen dute eta, kasu batzuetan, pertsona
dinamikotzat hartzen da.
Estilo horretan bi elementu bereizten dira: aurrez aurre jartzea, zabaltzea eta
zuzeneko komunikazioa dakarrena; eta arazoak askatzea, gatazka konpontzera
bideratzen duena. Horrek arazo konplexuei egiten dienean erreferentzia,
lankidetza estilo egokia da aldeek informazioa trukatzen badute eta trebetasun
ezberdinak erabiltzen badituzte. Erabilera horrek bi aldeentzat ondorio egokiak
azaltzea errazten du. Estilo aproposa da arazo estrategikoei aurre egiteko ere,
helburu edota epe luzerako planekin zerikusia dutenean. Estilo horrekin,
erakundea osatzen duten azpisistemek garatzen dituzten ekintzen koordinazio
zuzena lor daiteke.
•

Estilo adeitsua
Norberarenganako interes baxua baina besteenganako interes altua erakusten duenean.
Estilo honetan, ez dira beste aldearekiko ezberdintasunak estimatzen. Aldeen
arteko ezaugarri komunak nabarmentzen dira eta bestearen interesa asebetetzen
saiatzen da; ondorioz, norberaren helburua eta interesa ez da kontuan hartzen.
Ekintza eskuzabalak irudikatzen ditu, epe luzeko estrategia batean besteen
lankidetzak adorea emateko. Baliteke estilo hau erabiliz gatazka desagertzea,
lankidetza bilatuko delakoan. Estilo honetara jotzen dutenak tentsioa eta estresa
gutxitzen saiatuko dira, konfiantzaren bidez. Pertsonak oker dagoela uste
duenean, estilo hau erabilgarria izan daiteke; baita arazoa bestearentzat
garrantzitsuagotzat hartzen denean ere. Estilo hau eraginkorra izan daiteke
pertsona batentzat gatazkaren egoera emozionala larria denean eta leuntasuna
bilatzen duenean, beste pertsonak garrantzi berezia duenean, epe laburrean
egokitasuna mantentzen duenean eta nahasteak ekiditen dituenean, eta baita
pertsonaren nortasunarekin lotutako gatazkak direnean eta erraz konpondu ezin
direnean ere.

•

Estilo menderatzailea
Norbanakoarenganako interes handia baina besteenganako interes baxua. Irabazi-galdu ere
esaten zaio, eta indarra erabiltzea ekar dezake bestearen egoerari irabazteko.
Pertsona konpultsiboek pentsatzen dute alde batek irabazi eta besteak galdu egin
behar duela. Alde menderatzaileena bide guztietatik saiatzen da bere helburuak
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lortzen; horregatik, ez ditu aurkariaren beharrak eta itxarobideak errespetatzen.
Menderakuntzak norbanakoaren eskubideak eskatzea edo zuzena den hori
defendatzea adieraz dezake; beste batzuetan, pertsonak kosta ahala kosta irabaztea
nahi duela ere bai. Kasu batzuetan, estilo hori maneiatzen duten pertsonek
bakarkako helburuak lor ditzakete, baina ondorio gisa besteen ebaluazio ezkorra
izaten dute. Modu hori beharrezkoa izan daiteke zenbait egoeratan: egoera
kritikoek

ekintza

azkarra

behar

dutenean;

epe

luzera,

erakundeetako

eraginkortasuna eta biziraupena lortzeko ekintzak martxan jarri behar direnean;
eta norbanakoak bere burua babesteko eta besteei beraren kontura atarramentua
ateratzea eragozteko ekintzak gauzatu behar dituenean.
•

Ihes egitearen estiloa
Norberarenganako zein besteenganako interes baxua. Gatazka baztertzearekin edo
urruntzearekin lotzen da. Modu horretan, gatazkaren aurreikustea beste une
egokiago batera atzeratu nahi izaten da, edo gatazka bere kabuz konpontzen utzi
nahi izaten da. Gerta daiteke egoera mehatxagarri bat utzi nahi izatea ere.
Pertsonak, gatazka galaraztean, bere interesak eta besteenak asetzeari uko egiten
dio. Ihes egiteak arazoen edota partaideen desinteresa adieraz dezake. Gainera,
gatazka-egoera bat dagoela ukatzea ere eragin dezake. Gai garrantzitsuak kontuan
ez hartzeak frustratu egiten du, eta estilo hori erabiltzeak besteekiko emaitza
ezkorrak ematen ditu. Estilo hori erabiltzen da, batez ere, borrokaren kostuak
gatazka konpontzearen irabaziak baino altuagoak direnean. Ihes egitearen estiloa
estrategikoki erabil daiteke zenbait egoeratan: gatazka edo arazo txikien aurrean,
garrantzirik ez dutenean; gatazka horri aurre egiteko behar hainbat informazio ez
dugunean; pertsona baten boterea bestearena baino txikiagoa denean; edota beste
pertsona batzuk gatazka hori eraginkortasun handiagoz konpontzeko gai
direnean.

•

Konpromisozko estiloa
Norberarenganako eta besteenganako erdi-mailako interesa. Hemen aldeak prest daude
mugitu eta beren posizioa uzteko. Estilo hau ematean eta hartzean oinarritzen da.
Aldeak saiatzen dira bien artean akordio batera iristen eta beren ezberdintasunak
gainditzen. Estilo hau erabiltzen denean, aldeak bitarteko posizioak lortzen
saiatzen dira. Oro har, gatazkak konpontzeko bide egokitzat hartzen da. Besteekin
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konpromisoak dituen jendeak ebaluazio baikorrak jasotzen ditu. Estilo hau ez da
erabili behar gatazkaren irtenbiderako prozesuaren hasieran. Konpromisozko
estiloak onura dakarkio pertsona bakoitzari.
Estilo guztiak erabilgarriak dira testuingurua eta bertan parte hartzen duten pertsonak aldatuz
gero. Adibidez, lagun on batekin gatazka konpontzeko erabiliko dugun estiloa ez da ezezagun
batekin erabiliko genukeena, esaterako, auto-istripu txiki baten ondoren.
Hainbat ikerketak ezagutarazi dute kolaborazioaren estiloak sentimendu baikorrak eragin dituela
besteengan, baita jardueraren eta gaitasunen autoebaluazio onuragarria ere. Estilo menderatzaile
eta ihes egitearen estiloek, berriz, eragin ezkorrak aurkeztu dituzte, oro har. Izan ere, gatazkaren
erabilera ez hain eraikitzailearekin eta besteen sentimendu ezkorrekin loturik daude. Azkenik,
estilo adeitsuaren eta konpromisozko estiloaren eraginak nahasiak (mistoak) dira, batzuetan, estilo
horiek erabiltzeak besteekiko sentimendu baikorra adierazten baitu.

GATAZKAREN PROZESUAREN ETA KUDEAKETAREN EREDU
BAT

Robbins-ek (1999) gatazkaren prozesua eta kudeaketa modu didaktikoan gauzatzen duen
eredu bat proposatu zuen. Gatazkaren prozesuak, oro har, bost fase dituela proposatu zuen:
aurkakotasuna, kognizioa, asmoak, portaerak eta emaitzak; aurreko puntuetan garatutako
elementuak jasotzen ditu.

I. fasea. Aurkakotasuna edo bateraezintasun potentziala
Gatazka-prozesuaren lehen pausoa da gatazka sortzeko aukera areagotzen duten baldintzen
presentzia. Ez du zuzenean gatazka sortu beharrik, baina horietako baldintzaren bat
beharrezkoa da gatazkak agertu behar badu. Aukera horiek hiru maila orokorretan banatzen
dira: komunikazioa, egitura eta norberaren aldagaiak.
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Komunikazioa. Hau gatazka-iturri izan daiteke. Arrastaka datorren mito bat da
komunikazio txarra gatazken arrazoia izatea. Ondorioz, esaldi hau nahiko
esanguratsua gerta daiteke: "Batak bestearekin bakarrik hitz egingo bagenu, gure
arteko ezberdintasunak desagertu egingo lirateke". Baina komunikazio eza ez da
gatazka guztien iturri. Informazio-truke eskasa eta komunikazioan zarata edo
soinua egotea komunikaziorako oztopo dira. Gatazkaren indarra ikaragarri
areagotzen da komunikazioa eskasa edo gehiegizkoa denean. Gehiegizko
informazioa edota informazio eskasia izan daitezke gatazkaren oinarri. Beraz,
gatazka-iturri izan daitezke komunikazioaren zailtasuna, akats semantikoak, gaizkiulertuak eta komunikaziorako oztopoak, baina ez dira gatazka guztien oinarri.

•

Egitura. Honako adibide honen bidez emango da azalpena: “Bi lagunek leku
berean egiten dute lan, baina lanpostu edo zeregin ezberdinetan. Beren artean ez
dago arazo pertsonalik, baina bakoitzaren lan-eskaerak gatazkara eramaten ditu.
Horien arteko gatazkak izatez egiturazkoak dira”. Hemen egitura hitza erabiliko da
tamaina, taldeko partaideei zuzenduriko lanen berezitasun-maila, argitasun
jurisdikzionala, taldekidearekiko bateragarritasuna, mugarekiko lidergo motak,
taldeen arteko mendekotasun-maila, eta antzeko aldagaiak izendatzeko. Ikerketak
dioenez, tamainak eta espezializazioak gatazka indartzen dute. Taldea zenbat eta
handiagoa eta ekintzak zenbat eta zehaztuagoak izan, orduan eta handiagoa izango
da gatazka sortzeko aukera. Estatusa eta gatazka loturik daudela ere ondorioztatu
da. Era berean, taldekideak gazteak direnean eta erakunde baten barnean taldeek
helburu ezberdinak dituztenean, gatazka egoteko aukera handitu egiten da.
Batzuen ustez, lidergo itxiek gatazka handitzen dute, baina ideia horrek ez du
indar handirik. Gehiegizko mendekotasunak ere gatazkara eraman gaitzake. Hori
dela eta, parte-hartzea eta gatazka loturik daude.

•

Norberaren aldagaiak. Badira hasieratik gustuko izaten ez dituzun pertsonak.
Hori horrela, pertsona horrek egiten duen guztia, bere ahotsa, bere irribarrea ez
dituzu gustuko izango eta, seguruenik, berak dituen iritzi guztiekin ez zara bat
etorriko. Denok ezagutzen dugu horrelako norbait eta, haiekin lan egin behar
dugunean, gatazka sortzeko aukera nahiko handia izaten da. Multzo horren
barnean, pertsona bakoitzak dituen bakarkako balioak sartzen dira. Pertsona
autoritarioek edo autoestimu baxuko pertsonek aukera handiagoa dute gatazkak
izateko.
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II. fasea. Kognizioa eta pertsonalizazioa
Etapa hau garrantzitsua da, bertan arazoak zehazten baitira. Atal honetan, gatazka zeri buruz
den ikusten da. Gatazka definitzea garrantzitsua da, hori eginez gero irtenbiderako bideak ere
ezagutu daitezkeelako. Fase horretan, pertsonaren emozioek paper garrantzitsua dute.
Esaterako, sentimendu ezkorrak baditugu, arazoari irtenbidea bilatzeko lan handiagoa egin
beharko dugu. Aldiz, sentimendu baikorrak ditugunean, arazoari irtenbidea errazago aurkitu
ahal izango diogu. Puntu honen barnean, bi gatazka bereiztea ezinbestekoa eta oso baliagarria
izan daiteke. Alde batetik, hautematezko gatazka eta, bestetik, sentimenduzko gatazka.
Lehenik eta behin, gatazka egon dadin beharrezkoa da hautematea egotea, baina gatazkaz
konturatzeak ez du esan nahi gatazka pertsonalizatuta dagoenik. Adibidez, pertsona batek
beste batekin arazoa duela jakin dezake, baina horrek ez du esan nahi pertsona hori gaizki
sentitu behar denik arazo hori dela eta. Horrez gain, baliteke inolako eraginik ez izatea beste
pertsonarengan duen sentimenduan. Laburbilduz, gatazka horrek ez du inolako sentimendu
ezkorrik sortzen. Hori hautematezko gatazka litzateke.
Sentimenduzko gatazkan, berriz, pertsona horiek emozionalki ez daude batere ondo, antsietatea
eta frustrazioa sentitzen dute. Hau da, partaideak emozionalki nahasturik egoteak antsietatea,
frustrazioa edo etsaitasuna eragin dezake.
Ostera, esan beharra dago, jorratzen ari garen fase honetan kognizioetan zehazten direla
arazoekin loturiko gaiak. Hots, fase honetan alderdiek erabakitzen dute zertan datzan gatazka.
Gatazkaren zehaztapena oso garrantzitsua da, oro har zenbait akordiotara eramaten
gaituelako. Bestalde, emozioak ere garrantzitsuak direla esan daiteke. Emozio ezkorrek gaien
sinpletasuna eragiten dute, konfiantza gutxitzen dute eta beste aldearen portaerak modu
ezkorrean azaltzera garamatzate. Emozio baikorrek, berriz, egoeraren ikuspegi zabalagoa
eskaintzen dute eta, hori gutxi balitz, erabaki garatuagoetara eramaten gaituzte.

III. fasea. Asmoak
Gatazkaren aurrean erabakitzen ditugun jokatzeko moduak dira. Gatazka batean, oso
baliagarria gerta daiteke beste zatiaren edo pertsonaren asmoak jakitea, horrela, haren
jokaerari erantzun ahalko baitzaio. Hala ere, kontuan izan behar da, askotan, pertsona baten
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asmoen eta jokaeren artean aldeak egon daitezkeela, eta pertsona bakoitzak gatazken aurrean
jokatzeko modu bat duela. Hau da, askotan, alde handia egoten da pentsatzen dugunaren eta
egiten dugunaren artean.

Lankidetza eta asertibitatea dimentsioak kontuan hartuta, gatazkaren erabileran bost asmo
bereizten dira: lehiakortasuna (asertziozkoa eta ez-kooperatiboa), lankidetza (asertziozkoa eta
kooperatiboa), ihes egitea (ez-asertziozkoa eta ez-kooperatiboa), adeitasuna (ez-asertziozkoa eta
kooperatiboa) eta konpromisoa (erdi-mailako asertibitatea eta erdi-mailako kooperazioa).
•

Menderatzailea. Pertsona batek besteen interesen gainetik norberaren interesak
asebete nahi dituenean. Hau da, pertsona bat bere interesak soilik asetzen saiatzea,
kontuan izan gabe beste aldeetan izan dezakeen eragina.

•

Lankidetza. Bi aldeen interesak guztiz bete nahi direnean, denentzat irtenbide
onuragarria lortzen saiatzen dira. Lankidetzan, partaide guztien asmoa da, ikuspuntu
desberdinak bateratu ordez, desberdintasunak argituz arazoa konpontzea.

•

Ihes egitea. Gatazka bat dagoela onartzen den arren, ihes egiteko edo ezabatzeko
nahia dago. Hau da, arazoa dagoela onartu arren, arazoa alde batera edo bertan behera
uzten denean gertatzen da.

•

Adeitasuna. Besteen interesak norberaren interesen gainetik jartzen direnean
gertatzen da, harremana mantentzeko norberaren interesak alde batera uztean. Beraz,
harremanari eutsi nahirik, partaide batek bere interesei uko egiten die.

•

Konpromisoa. Alde bakoitzak zerbaiti uko egiten dionean eta bere interesak hein
batean bete nahi dituenean, beste aldearekin konpromisoa sortzen da. Bertan, ez dago
ez irabazlerik ez galtzailerik. Gatazka sortzen duen asmoen arrazionalizazioa gertatzen
da, eta alde guztien interesak guztiz asebeteko ez dituen konponbidea bilatzen dute.

IV. fasea. Portaera
Pertsona gehienak gatazkan pentsatzerakoan laugarren maila honetan oinarritzen dira,
gatazkak argi ikus daitezkeelako. Portaeraren etapa honek adierazpenak, ekintzak eta
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erreakzioak dakartza. Portaera horiek, oro har, alde bakoitzaren asmoak praktikan jartzeko
saiakera irekiak dira. Baina portaera horiek asmoetatik bereizita dagoen estimulu kalitate bat
dute.
IV. fase hau nolabaiteko elkarrekintzaren prozesu dinamizatzailea dela pentsatzeak lagundu
dezake. Prozesu horretan, gatazka guztiek aurkitzen dute euren tokia punturen batean.
Prozesuaren edo continuumaren azpiko aldean, zeharkako eta erabat kontrolatutako tentsio
leunez osatutako gatazkak daude. Esaterako, irakasleak esan berri duen zerbait eztabaidatzen
duen ikaslea litzateke. Gatazkaren intentsitatea areagotu egiten da, prozesuan edo jarraikian
zehar igotzen denean, guztiz suntsigarriak direnetaraino iritsi arte. Grebak, matxinadak eta
gudak goiko tarte horretan daude, zalantzarik gabe. Goiko tarteetara iristen diren gatazkak ezfuntzionalak izan ohi direla esaten da. Oro har, gatazka funtzionalak azpiko tarteetan egoten
dira. Honako irudi hau lagungarria izan daiteke azaldutakoa argiago ikusteko eta, bide batez,
gatazka eragingarritasun-mailaren arabera nola alda daitekeen ulertzeko:
1. irudia. Gatazka, eragingarritasun-mailaren arabera
GATAZKA SUNTSIGARRIAK
(ez-funtzionala)
-beste kideak zapaltzeko ahaleginak
-eraso fisiko eta bortxazkoak
-mehatxuak eta ultimatuma
- hitzezko erasoak
- besteenganako galdera irekiak
- gaizki-ulertuak edo desadostasunak
GATAZKA EZA
(funtzionala)

Dena den, gatazka eramaten jakin behar da; hau da, irtenbiderako teknikak erabili behar dira
gatazkaren eragingarritasun-maila aproposa lortzeko.
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V. fasea. Ondorioak
Gatazkaren prozesuan, ondorioak izaten ditu aldeen arteko ekintza-erreakzio elkarreraginak.
Ondorio horiek funtzionalak izan daitezke (gatazkak taldearen jarduerara hobekuntza
dakarrenean) ala ez-funtzionalak (gatazkak taldearen jarduera oztopatzen duenean).
•

Emaitza funtzionalak. Nola liteke gatazkak taldearen lanean gorakada eragitea?
Jendearentzat zaila da gatazka eraikitzaile izan daitekeen adibideetan pentsatzea,
baina egon badaude; hori dela eta, zenbait adibide azalduko dira segidan:
-

Gatazkak erabakien kalitatea hobetu dezake, edota taldekideen artean jakinnahia piztu.

-

Gatazkak ideia berrien sormena bultzatzen du, mugen berrebaluazioa eragiten
du, eta taldeak aldaketari erantzuteko aukera areagotzen du.

-

Gainera, gatazka modu baikorrean emankortasunarekin lot daiteke. Hainbat
taldetan frogatu da lana hobetzen dela taldekideen artean gatazka
dagoenean eta erabateko akordiorik ez dagoenean. Horren ondorioz, esan
dezakegu lanean sortzen den kultura-aniztasuna onuragarria dela
erakundeentzat.

•

Emaitza ez-funtzionalak. Erakunde baten lanean, oro har, aski ezaguna da
gatazkaren eragin suntsitzailea. Gatazkak taldearen lana nabarmen oker dezake,
gainera. Desiragarriak ez diren emaitzen artean komunikazioaren atzerakada dago
eta, horrekin batera, taldearen kohesioa gutxitzen da. Esan beharra dago
funtzionaltasuna zehazteko lan-ekintza mota oso esanguratsua dela. Horrela,
talde-ekintzak berriztatzaileak badira eta errutinatik urrun badaude, erakundearen
barneko gatazka eraikitzailea izateko aukera gehiago egongo da (ikerketa eta
publizitate-lanak, esaterako). Aldiz, gatazkaren onurarik jasoko ez duten taldeek
errutinako ekintzak gauzatu beharko dituzte.

•

Gatazka funtzionala sortzea. Dirudienez, gatazka funtzionala sortzeko modu
nagusia lan zail bat egitea da. Aditu batzuek diote askotan gertatzen dela, nahiz
eta nagusiarekin konforme ez egon, langilea isiltzea nagusiak akatsak egiten
dituenean. Lehen, horrelako gatazkak saihesten saia zitezkeen, baina XXI.
mendean horrelako portaerek ez lukete irtenbiderik.
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Leku batzuetan saria ematen diote ados ez dagoenari eta bere arrazoiak azaltzen
dituenari. Beste leku eta enpresa batzuetan, gatazka saihesten dutenak zigortu
egiten dira. Nagusientzat askotan zaila izaten da berari buruzko kritikak entzutea;
baina beren burua kontrolatzen ikasi behar dute, eta portaera ona izaten.

NEGOZIAZIOA

Negoziazioa da bi aldeen harremanek ezaugarritzen duten gatazkaren kudeaketaren prozesua,
aldeek onartzen duten ondorio batera iristeko helburuarekin. Hau da, negoziazioa prozesu
antolatzailea da, eta biren edo gehiagoren arteko elkarrekintzatzat har daiteke, non bertan
ondasunak edo zerbitzuak elkar banatzen diren eta horien balioa zenbaterainokoa den adosten
den (Wall, 1985).
Negoziazio-prozesuak ezaugarri hauek ditu (Serrano, 1996):
-

Elkarren arteko mendekotasuna dago; hori dela eta, beharrezkoa da bien arteko
adostasun batera iristea.

-

Aurkako interesen arteko erlazioa da.

-

Botere eta mendekotasun erlazioa gertatzen da; hori dela eta, negoziazio horretan,
boteretsuenak bere boterea eragin gisa erabil dezake.

-

Alde bakoitzak prozesua hautemateko modua.

Erakundeetako negoziazioa
Erakundeak komunikazio-sistematzat, informazioa prozesatzeko sistematzat eta sistema
politikotzat hartzen dira, besteak beste. Erakundeetako negoziazioa aztertzeko, ikuspuntu
ezberdinak bateratu behar dira. Horrela, negoziazioa komunikazio-prozesu bat izango da.
Bertan parte hartzen duten elementuek negoziazio-prozesua erraztu edo zaildu egin dezakete.
Horregatik, negoziazioaren eraginkortasuna konponbideetara iristeko aukeratzat har daiteke,
eta ez norberaren asmoen inposizio gisa; gizarte-komunikazioaren eraginez, maximizatu egin
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daiteke. Negoziazioko protagonistek testuinguru sozial jakin bateko mezuak trukatzen dituzte.
Bestalde, negoziatzaileek igorritako informazioa negoziazioko pauso inplizitutzat hartzen da,
erabakiak hartu aurretik ematen dena. Informazio-trukea, informazioaren prozesamendua eta
ondoren erabakiak hartzea asmo eta lehentasun jakin batzuen arabera egiten dira, horrela,
negoziazioaren izaera politikoa itxuratuz.
Lan-negoziazio prozesuak gertatzen diren erakundeetako testuingurua modu egonkorrean
agertzen da, baina ez da erakundearen ezaugarri estatikotzat ulertu behar. Erakundearen
errealitatea behin eta berriz aldatzen da, eta hainbat eragileren arteko eta noranzko askotako
etengabeko berreraikuntza gisa har daiteke. Horrela, erakundearen jokabidean hainbat
baldintzatzailek eragiten dute. Portaera negoziatzailearen kasuan, ikuspuntu politikoarekin
zerikusia duten ezaugarriak era berezian aztertzea interesatzen da. Negoziazio kolektiboen
prozesuan, garrantzi handiko kontua aldeen boterearen eraiketa soziala. Baron, Munduate,
Luque eta Cruces adituek (1993) azaltzen dute negoziazio batean larria izan daitekeela
norberaren (eta bestearen) boterea ordezkatzea.

Negoziazioaren ezaugarriak
Munduatek (1992) negoziazio-prozesuak ezaugarritzen dituzten alderdiak honela laburtzen
ditu:
•

Parte-hartzaileek eragindako norgehiagoka. Negoziazioan parte hartutakoek
eragindako gizarte-elkarrekintzako prozesua da. Parte-hartzaileak topaketara joaten
dira beren edo taldearen interesak ordezkatzeko. Touzard-ek (1981) azpimarratzen
du, taldearen interesak ordezkatzekotan, jabetza bikoitza izeneko egoera sortuko zela
negoziatzaileengan. Alde batetik, negoziatzailea saiatu beharko da taldeak bere
portaerarekiko dituen itxarobideak asebetetzen; bestetik, akordio batera iritsi behar
du negoziazio-prozesuan sartuta egoteagatik.

•

Desadostasunak. Egoera gehienetan, negoziazioko aldeen arteko ezberdintasunak
ezeztatzeko egiten den topaketa boluntariotzat uler daiteke. Partaideek erabakitzen
dute prozesuan parte hartu edo desadostasunak mantendu. Desadostasun horien
kostuak galarazteko modua da erabaki edo adostasun bat negoziatzea.
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Ondoriozko ordena. Gizarte-sistema gehienetan daude partaideek negoziatutako
ordena jakin bat jarraitzen duten egoerak. Negoziazioak gizarte-sistemen iraupenari
edota aldaketari laguntzen dio.

•

Motibazioak. Desadostasunak askatzeko prozesuan gizarte-erlazio baten aurrean
gaude, eta interes komunek zein urrunkorrek parte hartzen dute. Aldeek interesa edo
motibazioa dute elkarlanean aritzeko, baina baita lehiatzeko ere. Elkarlanean
aritzeko beharra, alde batetik, garrantzitsua da gizarte-sistemaren edo organizaziosistemaren biziraupenerako. Lehiatzeko beharra, bestalde, parte-hartzaileek beren
helburuak eta interes propioak maximizatzeko duten interesagatik azaltzen da.
Negoziazioa elkarren arteko emateen ondorioz gauzatzen da.

•

Harremanak izateko boterea. Aldeen artean botere-harremana dago. Harreman
hori formala izan daiteke, edo beste oinarri edo iturri batzuetan oinarrituta egon.
Aldeetako batek bestearen gainetik boterea pilatzen duenean, negoziazioa ez da
beharrezkoa izango: botere gehiago duen aldeak bestea manipula dezake, baita
deuseztatu ere.

•

Elkarrenganako menpekotasuna. Negoziazioak aldeen arteko mendekotasuna
argi erakusten duen egoera irudikatzen du. Horretan, bukaerako emaitza ez da soilik
norbanakoaren jokabidearen araberakoa, baizik eta ondorio hori gizarte-egoeran
inplikatutako besteen jokabideek zehazten dute. Bacharach eta Lawler autoreek
(1981) negoziazioko mendekotasuna aztertzen dute, eta beren ustez negoziazioa
sortzen da lehiatzen diren baliabide eskasengatik edo baliabide horiek modu
desberdinean ezartzearen ondorioz. Baldintza bikoitz horren ondoren, aldeek
errekurtsoak trukatu behar izaten dituzte.

•

Prozesu subjektiboa. Negoziazioan parte hartzen duten aldeek ezin diote
subjektibotasunari ihes egin. Horrela, negoziazio-prozesua eragiten dute aldeek
desadostasun-egoera horien inguruan egiten duten hautemateak eta ebaluazioak.
Horregatik, esfortzu handia egiten da hautemate eta ebaluazio horietan eragiteko.
Alde bakoitza saiatzen da bestearen taktika edo jokabideak interpretatzen, jokabide
horiek eman dioten itxura proiektatuz. Ispilu-joko horretan, posizio batzuetatik
boterearen pertzepzioa manipulatzea da gakoa. Helburu horrekin negoziatzaileak
handi-plantak egin ditzake. Aktoreek trebetasun hauek izan behar dituzte: enpatia
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edo besteen egoeran jartzeko trebetasuna, eta besteei transmititu nahi zaien irudia
transmititzeko praktika.
•

Helburua eta maniobra-tartea. Negoziatzeko orduan, alde bakoitzak helburu bat
eta maniobra-tarte bat izan beharko du. Helburua ahalik eta definituen egon
beharko da, baina aldeek kontzesioak egiteko errekurtsoak askatzea baimendu behar
du. Negoziatzera bideratutako elkarrekintza sozial bat taktikoki prestatua egon behar
da. Horretarako, arrazoiak eduki behar dira; hau da, lehiatu eta elkarlana egin behar
da.

•

Izaera “prozesuala”. Elkarrekintza sozialari dagokionez, negoziazio-prozesu
berezia da, erlazio eta truke sekuentzialak direlako eta ez aldiberekoak. Testuinguru
horretan, truke errepikatuak gertatzen dira: informazioarenak, ebaluazioenak,
erabakienak, eta abar. Negoziazioaren erritu horrekin galarazi egiten da posizio
erradikalenak aukeratzea.

Negoziazioaren dimentsioak
Walton-ek

eta

McKersie-k

(1965),

hitzarmen

kolektiboen

negoziazio-prozesuak

deskribatzerakoan, bereizi egiten dituzte negoziazioaren alderdi banatzailea eta bateratzailea.
Dimentsio banatzailearen eta bateratzailearen garrantzi kontzeptuala, gaur egun, negoziazioprozesu osora zabaltzen da. Alderdi horietako bakoitzak norberaren funtzioa eta barne-logika
barne hartzen ditu, hala nola, norberaren ekintza multzoak eta taktikak.

Dimentsio banatzailea
Negoziazioaren alderdi banatzaileek aipamena egiten die parte hartzen duten aldeen helburuak
bilatzeko bidalitako ekintza-sistemei; alde bakoitza saiatzen da ahalik eta gehien irabazten.
Irabazi horiek bestearen kontura izaten dira; hau da, alde batek irabazten duena besteak
galtzen du. Dimentsio banatzailearen egoera propioa baliabide eskasa duten testuinguru
batean gertatzen da. Negoziazio mota horri irabazi finkoa edo batura zero ere esaten zaio.
Negoziazio banatzailearen ezaugarri nagusiak hauek dira, Hellriegel, Slocum eta Woodman
jakitunen esanetan (1999):
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Aldeen artean banatu beharreko baliabide kopuru zehatza dago.

-

Alde batekoek irabazi dutena besteei kendu diete.

-

Bi aldeen artean aurkakotasuna egoten da.

-

Epe motzean gertatzen da.

6

Horren adibide gisa, aipa daiteke: “Aldizkarian auto bat ikusi duzu salgai; interesa duzunez,
deitu eta autoa ikusteko geratu zara. Autoa zoragarria iruditu zaizu, baina salneurria ez;
orduan, bion arteko negoziazioa hasi da. Horri negoziazio banatzailea esaten zaio, hau da, nik
irabazten dudana zuk galtzen duzulako da, eta alderantziz”. Negoziazio mota hori, gehienetan,
langile-kudeatzaileen artean gertatzen da, soldatagatik. Erakundeetako prozesuen kasuan,
soldata edo talde-hitzarmen negoziazioak lirateke dimentsio horren adibide.

Dimentsio bateratzailea
Negoziazioaren dimentsio bateratzailean, ekintza-sistema ez dagokio ez interes edo helburu
jakin batzuk lortzeari, ez eta aldeei konpontzea interesatzen zaizkien arazoak konpontzeari
ere. Negoziazioaren dimentsio horri irabazi aldakorra ere esaten zaio; hau da, negoziazioaren
dimentsio bateratzailean, bai irabaziak bai galerak bi aldeei batera gerta dakizkieke. Teorian,
alde batek ez du bestearen kontura irabazten, eta biek irabaz edo gal dezakete. Kasu honetan,
arazoei egingo zaie erreferentzia, baliabideei egin ordez.
Alde horretatik, aldeen interesak orain ez dira kontrakoak: biek izango dute arazoa
konpontzeko interes bera. Dimentsio bateratzailearen atzean dagoen dinamika ez da
dimentsio

banatzailearen

berdina.

Horrela,

dimentsio

bateratzailearen

ondorioek

konpromisoak ezaugarritzen dituzte; aldeek aurretik existitzen den zerbait banatzen dute.
Dena dela, berrikuntza dimentsio bateratzaileko ondorio posibleetatik bestelako ezaugarria
litzateke. Ondorioak zerbait berria sortzen du, zeinak ez baitio alderdi kuantitatiboei
erreferentzia egin beharrik, baizik eta aldeen arteko erlazioan aldaketa kualitatiboa sortzeari.
Honako hauek dira negoziazio bateratzailearen ezaugarri nagusiak (Hellriegel, Slocum eta
Woodman, 1999):
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Bi aldeek irabazten dute.

-

Etekinen bateratasuna egon daiteke.

-

Epe luzera egiten da.
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Eztabaida gogor baten ondorioz bien beharrak asetzen dituen akordio batera iristean
gertatzen da. Negoziazio banatzailearekin alderatuta, arazo bateratzaile baten irtenbideak
dakar konponbide batek edo gehiagok irabazi-irabazi irtenbidea ematea. Erakunde barneko
portaeraren ikuspegitik, gauza guztiak berdin geratuta, negoziazio bateratzailea nahiago da
negoziazio banatzailea baino, batez ere lehenengoak epe luzeko harremanak eta elkarlana
errazten dituelako eta negoziazio banatzaileak, ordea, bietako bat galtzaile uzten duelako.
Honako hau da negoziazio mota honen adibide bat: “kredituen akordioa; bertan finkatzen da
alde bat besteari gehienez zenbat kreditu emateko prest dagoen”.

Negoziazio kolektiboaren espezifikotasuna
Negoziazio kolektiboak, hein batean, ekintza sindikalaren une gorena irudikatzen du. Bestalde,
une horretan, enpresaren eta langileen ordezkariek hitzartuko dituzte, akordioak indarrean
dirauen denboran lan-harremanen hainbat alderdi zuzenduko dituen esparruak. Alde
horretatik, negoziazio kolektiboak espezifikotasun puntu bat gehitzen du, negoziazioaren
beste prozesu batzuekin alderatuz. Beste alderdi batzuen artean, negoziazio kolektiboa
norbanakoaren negoziatzeko gaitasuna ordezkatzen den negoziazio mota bat da.
Serranok eta Rodríguezek (1993) biltzen dutenez, horrek negoziatzailea presiopean jartzen du,
prozesuei eta ondorioei dagokienez; hau da, negoziatzaileak akordioak bilatzeko prozesu
batean murgilduta daude; baina, beste alde batetik, beren ordezkariek ahalik eta ondorio
hoberenak lortzea espero dute.
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NEGOZIAZIO-PROZESUA

Negoziazio-prozesuan, beharrezkoa da harengan eragiten duten alderdi nagusienak ezagutzea.
Bertan parte hartzen duten pertsonekin zerikusia duten alderdien inguruan hausnartzearekin
ere prozesu horretara hurbil gaitezke. Azkenik, prozedura sistematizatu bat bilatzen da, zeinak
negoziatzaileak negoziazio jakin bati aurre egiterakoan hartzen dituen elementu nagusiak eta
arazoak biltzen dituen.

Negoziazio-prozesuan eragiten duten faktoreak
Negoziazio-prozesuaren

garapenean

hainbat

faktorek

eragiten

dute:

helburuen

estrukturazioak, giza egiturak, arazoaren estrukturazioak, aldizkakotasunak, faktore fisikoek,
aldizkako faktoreek eta faktore pertsonalek. Negoziazioaren analisi egokia egiteko,
Munduateren (1992) proposamenean berrikusten dira faktore nabarmenenak (ikus Luque,
Palomo eta Pulido, 2008):
•

Helburuak. Aintzat hartu behar da aldeen helburuak ezartzerakoan izan
dezaketen eragina negoziatzaileen lehenagoko erlazioek, aurreko negoziazioen
ondorioek edo aldeen arteko mendekotasun motak. Helburuak aztertzerakoan,
beharrezkoa da mendekotasun motak ezagutzea. Helburuak izan daitezke:
elkarren mendekoak, baikorrak ala ezkorrak, edo independenteak.
Helburuen osagai ideologikoari dagokionez, komeni da jakitea interesetan
oinarritutako gatazka baten aurrean ala balioak bat ez datozen gatazka baten
aurrean gauden. Interesen eztabaidan, baliabide urrien banaketaren aurreko
akordio falta izango genuke; bat ez etortzean, berriz, eztabaida kognitiboari edo
balioei, ideologiari, politikari edo prozedureidagozkien desadostasunen aurrean
geundeke. Helburuak zehaztearekin erlazionatutako hirugarren alderdia beren
izaera ukigarria edo ukiezina da. Eskuarki, helburu ukigarriek prozesu
negoziatzailean zehar era formalean planteatzen diren arazoei egiten die
erreferentzia (soldata, txandak, formazioa, eta abar). Helburu ukiezinek, berriz,
aldeek agertzen ez dituzten nahiekin dute zerikusia (irudia, boterea, irabazi
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pertsonala, eta abar).
•

Giza egitura. Alderdi honek negoziazioaren izaera konplexuarekin ala
pertsonarteko edo taldeko izaerarekin du zerikusia. Horrela, garrantzitsua da
kontuan hartzea giza osagaiak, inplikatutako alde kopurua edo aldizka agertutako
beste aldeak. Formalitate-maila, adibidez, altuagoa izan daiteke taldeen arteko
negoziazioetan pertsonartekoetan baino. Negoziatzailearen rolak negoziazioaren
giza estrukturarekin du zerikusia, eta rol horren konplexutasuna irudikatzen da
negoziatzailearen irudiari egokitzen zaizkion itxarobideetan. Horrela, itxarobide
horiek

lortzen

dute

ordezkaritzak,

konpromisoak

edo

leialtasunak

negoziatzailearengan eragitea. Negoziatzailearen rolarekin bat egiten dute rolaren
presioak, itxarobideak eta taldearen beharrak.
•

Arazoaren egitura. Negoziazioan hartzen diren gaiek izaera sinplea edo
konplexua izan dezakete; gainera, elkarren artean lotura izan dezakete ala ez.
Gehienetan, lan-esparruko negoziazioek erreferentzia egiten diete arazo
konplexuei eta alderdi ezberdinei erreferentzia egiten dieten arazoei. Izaera
konplexu eta dimentsio anitzeko hori autoreek biltzen dute negoziazioak igarotzen
duen progresioa azaltzerakoan: alderdi orokorrenetatik zehatzenetaraino. Pruitt-ek
(1981) nabarmendu zuen negoziazioaren progresio horrek funtzio bikoitza
betetzen duela: negoziatzaileen esfortzu intelektuala antolatzea eta lehen bistan
antzeman daitezkeen ezberdintasunak modu eraginkorrean kudeatzea.
Arazo konplexuekin lan egitean, negoziatzaileak dituen zailtasun analitikoen
aurrean bide osagarriak proposatzen dira, arazo anitzeko negoziazioen
konponketa errazteko. Nicholson-ek (1987) proposatzen du: a) agenda bat
garatzea; b) agendaren hasieran, oinarrizko arazoen egoera islatzea; eta d) arazoak
banatzea ordezkarien batzordeen artean.

•

Aldizkakotasuna. Arazoaren egiturarekin zerikusia dute aurretik izandako
negoziazioen maiztasunak edo negoziatzaileek etorkizuneko negoziazioei buruz
duten ikuspegiak. Gerta daiteke, adibidez, isolatutako negoziazioetan gehiegizko
truke-baldintzak izatea. Errepikatutako negoziazioetan aldeek interes handiagoa
jartzen dute ospean. Horrela, etorkizuneko elkarrekintza kooperatiboek
egokitzera jotzen dute, beste aldearekiko gehiegizko joerak ekidinez.
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Faktore fisikoak. Negoziazio-prozesuan agertzen diren giro eta egoera alderdiei
egiten die erreferentzia. Negoziazio-mahaiarekin erlazionatutako alderdi sinbolikoak
(mahai fisikoaren presentzia edo presentziarik eza, higikarien kalitatea, partehartzaileen jarrera, eta abar) eragina izango du negoziazioaren garapenean. Autore
batzuek eragin erabakigarritzat hartzen dute sinboloen eta aldeei atxikitako
botere-pertzepzioaren arteko lotura.

•

Aldizkako faktoreak. Denboraren presioa funtsezko alderdia da negoziazioaren
garapenean. Negoziatzaileek erabilitako estrategiak, taktikak edo jokabideak
negoziazioa bukaerara iristeko dagoen premiaren araberakoak izango dira.
Batzuetan, kontzesioak egitean, denbora faktore erabakigarritzat hartzen da,
emate horiek ahultasun ikurtzat hartu ez daitezen.

Pertsonaren eragina negoziazioan
Amaieran, negoziazioa pertsona zehatzek gauzatzen duten prozesua da; horregatik, jakin
beharrekoa da prozesuan parte hartzen duten pertsona zehatz horiekin lotutako alderdi jakin
batzuek eragina izan dezaketela negoziazioaren dinamikan eta emaitzan, era bereizgarrian (ikus
Luque, Palomo eta Pulido, 2008).

Nortasuna
Nortasunak pertsonaren sistema dinamiko psikologikoaren hazkundea, garapena edo egungo
egoera deskribatzen ditu. Ez die zatiei soilik erreferentzia egiten, baita pertsonaren osotasun
gehituari ere. Nortasuna, horregatik, elkarreraginean egon eta erreakzionatzen duten forma
guztien baturatzat hartzen da. Nortasunaren trebakuntzan eragiten dute, maila ezberdinean,
herentziazko faktoreek, ingurumenarenak eta egoerenak. Osagai genetikoak portaera
egonkorraren trebakuntzan esku hartzeko moduak hainbat nabaritasun enpiriko ditu. Hala
ere, oraindik azaltzeke dago herentziak nortasunari zenbateraino eragiten dion. Inguruneak
pertsona garatzen den kultura-inguruari egiten dio erreferentzia: familia, erakundeak,
instituzioak, giza taldeak, eta abar. Nortasunari, herentziazko faktore eta ingurunearen
faktoreen ondoriotzat hartuta, egoerazko faktoreek ematen diote neurria.
Horrela, nahiz eta nortasuna deskribatzerakoan egonkortasun eta iraunkortasun puntu bat
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hartzen den, norberaren bukaerako jokabidea batu ezina da. Nortasuna, eskuarki, denboran
irauten duten ezaugarriei erreferentzia egiten dieten ezaugarriekin deskribatzen da. Ezaugarri
horiek pertsonaren portaeran sarritan agertzen badira, nortasunaren ezaugarritzat hartzen dira.
Nortasuna hartzen da postuari ezarritako rolak egokitzeko mailaren osagai bereizgarritzat;
maila altuagoan edo baxuagoan, postuaren izaeraren arabera, erakundeetan pertsonek hartu
beharreko roletako bat negoziatzailearena da. Giza nortasunaren ezaugarri jakin batzuek beste
batzuek baino maila altuagoan eragiten dute negoziatzeko gaitasunean eta negoziatzaileek
lortzen dituzten emaitzetan. Horien artean azpimarra ditzakegu:
-

Kontrolgunea. Gertakarien gain dugun ustezko kontrol-maila litzateke. Barruko
kontrolgunea, barruko kausak; kanpoko kontrolgunea, zorizko edo kontrola ezin
daitezkeen gainerako kausak.

-

Makiabelismoa. Aldentze emozionalarekin, helburuek bideak justifikatzen dituzten
ustearekin, edo boterea lortzeko moduarekin erlazionatzen da.

-

Autoestimua. Bakoitzarekiko izaten den adostasun-maila.

-

Autokontrola. Jokabidea kanpoko edo egoeraren araberako faktoreei egokitzeko
gaitasuna.

-

Arriskuak hartzeko prest egotea. Egoerei zalantza-maila ezberdinarekin aurre egiteko
prest egotea.

-

A motako nortasuna. Ahalik eta denbora gutxienean ahal den gehiena lortzeko
konpromisoa izatea.

Norberaren ezaugarriak
Pertsonari lotutako ezaugarri multzoak negoziazioaren elkarrekintzan eragin dezake. Jokabide
negoziatzailean paper garrantzitsua izaten dute elkarrekintzako egoerei buruz izaten den
pertzepzioak, negoziatzaileen orientazio motibagarriak, zein prozesu kognitiboekin, sozialekin
eta ideologikoekin erlazionatutako beste alderdi batzuek. Hermann-en eta Kogan-en (1977)
arabera, negoziatzaileen ezaugarriek hiru eratara eragiten diote jokabide negoziatzaileari:
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-

Prozesuan izaten diren taktika eta estrategietan eraginez.

-

Beste aldearen ezaugarriekin bi norabidetara eraginez.
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Jarraian, norberaren ezaugarriek negoziazioaren gain duten eragina aztertzen da Serranoren
eta Rodríguezen (1993) proposamenaren arabera, Rubin eta Brown adituek (1975)
azpimarratzen dituzten dimentsioak bilduz: prozesu kognitiboak, arrazoiak, portaerak eta
autokontzeptua. Zehazki, prozesu kognitiboak berrikusten dira, garrantzitsua delako portaera
negoziatzaileari dagokion informazioa prozesatzearekin duten erlazioa.

Prozesu kognitiboak
Ikuspegi kognitibotik, negoziatzaile indibiduala informazio prozesatzaile eta erabaki hartzailetzat
ikusten da. Hurbiltze kognitiboa proposatzen da honako galdera honen aurrean: zein dira
negoziatzailearentzat informazio edo erabaki-hartze prozesu garrantzitsuak? Loturadun gaiak
izango lirateke: negoziazioaren mamia, emateak, trukeak eta estrategiak. Analisiak oinarritzen
dira inguruaren informazioa prozesatzeko moduan eragiten duten aldagaien intzidentzia eta
portaera negoziatzailean eragin dezaketen makurduren analisian.
Informazioaren prozesamenduen akatsen azalpen bat aurkitzen dugu pertsonak, eta beraz
negoziatzaileak, ezaugarritzen dituzten prozesu kognitiboen gaitasun mugatuan. Informazioa
prozesatzeko ahalmena mugatua da, baita oroimenetik informazioa berreskuratu eta
gordetzeko gaitasuna ere. Ondorioz, negoziatzaileek eskemak eta heuristikak erabiltzen
dituzte. Eskemek informazioaren prozesamenduak gidatzen dituzte, eta arreta eta oroimena
kudeatu; horrela, gertakizun batzuk aintzat hartzen dira eta beste batzuk saihestu. Eskemak
egonkorrak izan ohi dira. Era berezian, negoziazioan kontuan hartzen dira eragin kognitiboak;
hain zuzen ere, informazioaren prozesamenduan agertzen diren akatsekin zein norberaren
erabaki-hartzeekin erlazionatzen direnak .

Negoziazio-prozesuaren garapena
Negoziazio-prozesuan eragiten duten faktoreak aztertu ostean (pertsonaren eragina barne),
negoziazioa nola garatzen den ikusiko da puntu honetan, horretarako elementuak eta urratsak
kontuan harturik.
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Negoziazio-prozesuaren elementuak
Jarraian, Ury eta Patton adituen (2002) «Negoziaziorako Harvard eredua» aurkezten da laburlabur. Eredu horrek negoziazioaren logika sekuentziala suposatzen du. Honako zazpi
elementu hauek aztertzen dira:
•

Interesak. Negoziatzaile guztiek dituzte interesak. Negoziazioaren arrakasta
bermatzeko, emaitzek alde guztien interesak asebete behar dituzte. Interesek
bideratzen dute negoziazioa, horregatik, ez da soilik norberaren interesetan
oinarritu behar.

•

Aukerak. Negoziazio onenetan aukera asko ager daitezke. Zenbat eta aukera
gehiago egon, errazagoa izango da horietako bat bi aldeen interes urrunkorrak
asebeteko dituen aukera izatea.

•

Ordezko aukerak. Negoziazio batean interesak bi eratan asebete daitezke;
adostutako ondorio baten bitartez, edo autolaguntza eta norberaren esfortzuaren
bitartez. Edozein negoziaziotan, negoziatzailea gai izan behar da hainbat ordezko
aukera aurkezteko. Ordezko aukera egokienak MAPAN izena hartzen du.
Lagungarria da negoziatzailearentzat negoziazioaren aurretik MAPAN deritzona
prestatzea.

•

Legezkotasuna. Justizia eta inpartzialitate irizpideak baliagarriak dira besteak
limurtzeko eta geure burua babesteko, bidegabeki tratatzen gaituztenean.
Iruzurretatik babesteko eta geure buruari zein besteenari emandako akordioa
justua dela sinesarazteko, aurretiko kanpoko irizpideak edo legezkotasun irizpide
objektiboak erabiliko ditugu.

•

Komunikazioa. Alderdi oso garrantzitsua da komunikazioa. Komunikazio egoki
batek gaizki-ulertuak saihesten ditu eta negoziazioa era eraginkorragoan aurrera
eramaten laguntzen du.

•

Erlazioa. Lan-harreman on batek pertsonen arteko ezberdintasunak era
eraginkorrean maneiatzen laguntzen du. Ongi prestatutako negoziatzaileak
lehenik pentsatu behar du besteak nola tratatu behar dituen, gero pausoak
horretara bideratzeko. Pauso horiek elkar ulertzea erraztu beharko dute, baita
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konfiantza eta errespetua eraiki, elkarren arteko pertsuasioa bultzatu, arrazoia eta
emozioaren arteko oreka mantentzen lagundu eta, bereziki, komunikazioa
handitu.
•

Konpromisoak. Negoziatzaileak jakin behar du non amaitu nahi duen, bidea
norabide horretarantz eraikitzeko, proaktiboak eta erabakimendunak izanez bere
helburuei dagokienez.

Negoziazio-prozesuaren faseak
Robbins-en (2003) arabera, edozein negoziazioren jardunbidea honako bost fase hauetan
garatuko litzateke: 1) prestakuntza; 2) oinarrizko arauak zehaztea; 3) argitzea eta justifikazioa;
4) negoziazioa eta arazoaren irtenbidea; 5) itxi eta martxan jartzea.
I.

Prestakuntza eta plangintza. Negoziazioan hasi aurretik, honako galdera hauek
egin behar zaizkio buruari: Zein da arazoaren oinarria? Nor dira arazoan parte
hartzen dutenak? Zer lortu nahi da negoziazioan? Zein dira helburuak? Horrez
gain, beste negoziatzaileen nahiak zein diren ere ebaluatu behar da: Zer eskatuko
dute? Zeinen truke negoziatuko dute? eta abar.
Lortutako informazioa estrategia bat gauzatzeko erabiliko da; horretarako,
garrantzitsua da alde bateko eta besteko irtenbide onenak zein diren ikustea,
akordio batera iristeko.

II.

Oinarrizko arauen zehaztapena. Plangintza egin ondoren, arau eta prozesu
orokorrak zehazteko garaia da. Negoziazioa nork egingo du? Non egingo da?
Negoziazioa zein gaitara mugatuko da? Fase horretan, parte-hartzaileek beren
proposamenak eta eskaerak trukatuko dituzte.

III.

Argitzea eta justifikazioa. Hasierako portaerak trukatzerakoan, bi aldeen
eskaerak argitu, zabaldu eta justifikatuko dira.

IV.

Arazoaren negoziazioa eta irtenbidea. Negoziazio-prozesuaren oinarria
akordioa eztabaidatzean izandako hartu-emanak dira.

V.

Itxi eta gauzatzea. Negoziazio-prozesuaren azken pausoa da landu den akordioa
eratzea eta martxan jartzeko prozesuak garatzea.
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Negoziaziorako oztopoak eta negoziazio eraginkorra errazten duten
aldagaiak
Jakina denez, hainbat oztopo daude negoziazioa eragozten dutenak. Bazerman eta Neale
autoreen (1992) ustez, zazpi dira negoziazio-prozesuak oztopatzen dituzten aldagaiak:
-

Konpromiso-eskalada. Aukeratutako ekintza modu zentzugabean egiten
jarraitzeak denbora- eta ahalegin-galera sor ditzake.

-

Beste zatiaren kontura irabazi behar dela uste izatea. Gatazkaren batura
berdin zero motakoa dela uste izatea; hau da, batak irabazten duena besteak
galtzen duela sinistea.

-

Ainguratzea eta egituratzea. Behin eta berriz, garrantzirik gabeko
informazioari buruzko epaiak egitea.

-

Negoziazioen

barrutia.

Informazioa

kokatzea

interpretaziorako

oso

garrantzitsua da, informazioa gaizki aurkezteak negoziazioa oztopa baitezake.
-

Informazioaren erabilgarritasuna. Eskura dagoen eta erraz lortutako
informazioan gehiegizko konfiantza izatea, beste mota bateko informazioa alde
batera utziz.

-

Irabazlearen madarikazioa. Irabazi ondoren, negoziazioa hobetu edo gehiago
eskain zitekeen sentipena izatean gertatzen da.

-

Gehiegizko konfiantza. Aldagai honek besteen aholkularitza edo laguntza izatea
galarazten du.

Modu berean, Bazerman eta Neale (1992) autoreek negoziazio eraginkorra errazten duten
aldagaiak ere aipatzen dituzte:
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beste aldea ikertu

-

negoziazioa modu baikorrean hasi

-

arazoetan zentratu

-

hasierako ekintzetan ez zentratu
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-

bi aldeentzat irtenbide interesgarriak nabarmendu

-

hirugarren alde neutro batek esku –hartu dezan utzi

6

ESTRATEGIAK ETA TAKTIKAK NEGOZIAZIOAN

Negoziazio guztietan garrantzitsuak izaten dira alde bakoitzak bere helburu estrategikoak
lortzeko erabiltzen dituen pausoak eta kontrapausoak. Greenhalgh-en (1987) arabera,
estrategia bereizi egiten da taktikatik. Estrategia hitza egitasmo-ekintzatzat ulertu behar da;
estrategiak azaltzen du helburu nagusiak zein diren eta horiek lortzeko zein tratamendu
jarraitu behar den. Helburu nagusiak aurrera eraman ahal izateko, estrategia horiek geroago
taktika zehatz izatera igaro behar dute.

Estrategiak negoziazioan
Pruitt-en eta Carnevale-ren (1983) aukeraketa estrategikoaren modeloak lau estrategia izan
ditzake:

Arazoen konponbiderako estrategia.
Bi aldeentzat onargarria izan daitekeen ordezko aukera bat aurkitzera bideratzen du esfortzua.
Horretarako, bestearen kostuak jaitsi, konpentsatu, konpromisoa lortu edo aukera berriak
proposa daitezke. Estrategia horien ezaugarria zera da: negoziazio horrek ikuspegi laguntzailea
eta bakegilea duela. Hala ere, gatazkek, oro har, aurkakotasun eta mesfidantza ugari sortzen
dutenez, arazoen irtenbidearen estrategia ez da asko erabiltzen. Estrategia hori aurrera
eramateko taktikak honako hauek dira:
-

Besteek emandakoari sari bat ematea.

-

Bi aldeentzako abantailazko aukerak garatzea.

-

Negoziazioaren oinarria handitzea edo beste aldekoei negoziazioak dakarzkion
gastuak gutxitzea.
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Arazoei irtenbidea emateko, honako hau da negoziazio-estrategiaren ikuspegi ezkorra: batak
beste aldearengan konfiantza izan behar du eta, ondorioz, gerta daiteke alde batekoak bakarrik
betetzea dagokion taktikaren aldea.

Lehiakortasun estrategia
Beste aldea jokaera aldatzera behartzea, horretarako beharrezko presio guztia eginez.
Estrategia horren helburua da beste aldea menderatzea. Aldeetako bakoitza bestearen gainetik
gailentzen saiatzen da. Ondorioak ez dira oso indargarriak izaten bi aldeek estrategia politiko
berdina erabiltzen badute. Aurkakotasunean oinarritutako estrategiak aurkakotasun handiagoa
eta eskaeren artean distantzia handiagoa egotea dakar. Lehiakortasun estrategiari eusteak
gatazka gehiegikeria bilakatzea ekar dezake; horregatik, prozesu guztian erabiltzea ez da
aholkatzen, baina erabilgarria izan daiteke fase jakinetan. Kasu horretan, erabilgarria izango
litzateke prozesuaren hasierako faseetan; izan ere, estrategien birplanteamendua bidera dezake,
akordio batera iristeko zailtasunak ikusirik.
Emaitzak ez dira onak izaten, alde bateko boterearen oinarriak oso handiak ez badira
behintzat. Eskaera hori aurrera ateratzeko honako taktika hauek erabiltzen dira:
-

mehatxuak

-

lotura ezaren ondorioz, zigorrak

-

negoziatzeko gelditzen den denborarekin presioa egitea

-

aldeen arteko iritziak inolako aldaketarik ez izatea

-

beste aldeari eskaera gehiegizkoak eta onartezinak egitea

Aurkakotasunaren estrategian oinarritutako hitzarmenek oinarri ahula izaten dute; hori dela
eta, gehienetan, hitzarmen hori berehala apurtzen da eta, ondorioz, ohikoa da berriz ere
gatazka agertzea.

Estrategia adeitsua
Norberaren asmoak gutxitzea dakar. Helburua eta eskaria gutxitzea eragin dezake. Lagungarria
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izaten da negoziazioa denbora gutxian bukatu nahi denean, jorratutako gaiak garrantzitsuak ez
direnean edo denboraren presioa handia denean.

Geldikeria estrategiak.
Negoziazio-aktibitatea gutxitzea dakar. Aldeen jokabideetan gutxieneko adierazpena murrizten
da. Negoziazioa eten egingo da beste aldeak negoziazioari ez diola ekiten ikusten bada.
Trebetasun hori litzateke soilik bileretara joatea, arazoez hitz egitea eta abar. Gatazka
saihesteko nahiak irabazi garrantzitsuak galtzea ekar dezake bi aldeentzat. Modu horretan, oso
zaila da akordio batera iristea eta negoziazioa haustea gerta liteke. Negoziazioa egitea
interesatzen ez denean erabiltzen da.
Nahiz eta lau estrategia egonkor soilik aipatu, bosgarren bat ere azaltzen da Pruitt-en ereduan
(1983); hain zuzen ere, erretiratzea. Negoziazioa uztea esan nahi du.
Estrategia horiek elkartu eta alda daitezke. Alde bakoitzak bere interesen arabera aukeratzen
du estrategia bat edo beste.

Taktika emankorrak edo kooperatiboak
Taktikak modu honetan banatzen dira: taktika kooperatiboak edo emankorrak, bi aldeen
irabaziak handitzera bideratutakoak; eta taktika lehiakorrak edo zigortzaileak, norberaren
interesak lortzera bideratutakoak. Lehenengo taktikak arazoak askatzeko estrategiarekin lotzen
dira eta bigarrenak lehiakortasun estrategiarekin.
Munduateren (1992) azalpenen arabera, taktika emankorrak honako hipotesi hauen arabera
aurresan daitezke (Barcharacheta Lawler, 1980): a) Zenbat eta handiagoa izan
negoziatzailearen boterea, orduan eta helburu handiagoak eta inflexibilitate handiagoa
emateetan; b) Negoziatzaileak beste aldearekiko duen mendekotasuna handitzeak, bere
malgutasunik eza gutxitzea eta besteena handitzea dakar. Horregatik, erlazioaren
mendekotasuna helburu-maila garatzeko gakoetan paratzen da. Informazio zehatzaren faltak
edo manipulazioak, besteak beste, negoziatzaileek beren mendekotasun-erlazioarekin bat ez
datozen jokabideak hartzea dakar; d) Zenbat eta adostasun handiagoa izan taktika emankorren
eta mendekotasun-erlazioaren artean, orduan eta eraginkorragoa izango da taktika.
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Eraginkortasunak erreferentzia egiten dio taktikak negoziatzailearen ikuspuntutik akordiorik
hoberena lortzeko duen gaitasunari. Ikuspuntu horren arabera, emateak egiten dituzten eta
akordioak bideratzen dituztenak baino.
Negoziazioaren jardunbide kooperatiboa aurrera joan dadin, oinarrizko zenbait ideia daude;
Hellriegel, Slocum eta Woodman (1999):
•

Pertsona eta arazoa bereiztea. Negoziazioaren ikuspegi garrantzitsuenak
pertsonen arteko harremanetatik bereizi eta ikuspegi multzo bakoitza era
bananduan erabili behar da. Negoziatzaileek lana elkar harturik egiten duten
pertsonatzat izan behar dute beren burua, ikuspegi garrantzitsuenei eraso eginez
elkar erasotu beharrean.

•

Arreta interesgunean oinarritu, eta ez portaeretan. Bitarteko bakoitzak
hartzen duen portaeretan jarri beharrean arreta, askoz trebetasun hobea da
portaera hori hartzera bultzatu duten behar eta interesetan jartzea arreta.

•

Aukerak asmatu, biak irabazten irteteko. Ez da egokia irtenbide bakarra
bilatzea, hots, ez da ona sormena alde batera uztea. Aitzitik, erabakia hartu baino
lehen, topaketa bat sor daiteke hainbat irtenbide ikusteko.

•

Irizpide objektiboak erabiltzeko gogor ekin. Aldeek modu zuzenean aztertu
behar dituzte negoziazioaren baldintzak. Adibidez: merkatuaren balioa, adituen
iritzia, ohitura edo legea.

Zigortze-taktikak
Beste aldeengandik emate gehiago jasotzeko itxaropenez egin ohi da hertsatzea. Pruitt-ek
(1983) zigortze-taktikatzat hartzen ditu honako hauek: gehiegi eskatzea, onargarria dena baino
gehiago; portaera aldagaitzekin konpromisoak nabarmentzea; pertsuasiboki argudiatzea, beste
aldea konbentzitzea beretzat onuragarriak diren emateak egiteko; mehatxatzea; zigortzea;
negoziazioa uztea; gatazkaren eskalamendua edo, besteak beste, denboraren presioak bestea
gehiago kaltetzen duela nabarmentzea.
Testuinguru banatzaileetan edo lehiakortasun-estrategiak daudenetan, informazioa da kontuan
hartu beharreko alderdi taktiko bat. Ezinbestekoa da beste aldearen helburuak, asmoak eta
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itxarobideak ezagutzea.
Bacharach-ek eta Lawler-ek (1981) azpimarratzen dute mehatxua dela zigortze-taktiken arteko
taktika. Mehatxua erabiltzeak negoziazioan beste dilema batera eraman gaitzake. Helburua
lortzen ez duen mehatxuak min erreala ekarriko luke, zeinak mendekotasuna gutxituko lukeen,
edo minik ez egitea, zeinak egiazkotasuna gutxituko lukeen.
Landutako bi taktikak, zigortzaileak eta emankorrak, era konbinatuan erabiltzen dira
negoziazio gehienetan, nahiz eta biak bananduta azaldu. Konbinazio hauek baldintzatuko
dute: zirkunstantziak, negoziazioaren zein fasetan dagoen, negoziatzaileen ezaugarri
pertsonalak, eta abar.
Robbins-en arabera, negoziatzaileek badakite garrantzitsua dela era laguntzailean balio bat
sortzea negoziazio integratzailearen bidez. Hala ere, banatze-prozesuaren bidez eta
denboraren bitartez, ulertu beharra daukate bi aldeek irabazi behar dutela. Irabazi-irabaziko
negoziatzaileak

irabazi-galduko

negoziatzaileekiko

zaurgarriak

dira.

Irabazi-irabaziko

estrategek laster ikasten dute irabazi-galduko estratega bihurtzen. Azkenik, bi negoziatzaileek
banatze-estrategiak erabiltzen badituzte, praktikoki, desagertu egiten da elkarrekin irabazi
handiak lortzeko aukera.

NEGOZIAZIOARI BURUZKO GAIAK

Interesgarria litzateke negoziazioan gai hauek aztertzea (Robbins, 1999): sexuak eta
desberdintasun kulturalak negoziazioan duten eragina, eta desberdintasunei irtenbidea
aurkitzeko hirugarren pertsona bat erabiltzea.

Sexuen arteko desberdintasunak negoziazioan
Gizonek eta emakumeek ez dute modu ezberdinean negoziatzen, nahiz eta estereotipoek esan
negoziazioan emakumezkoak gizonezkoak baino kooperatiboagoak eta atseginagoak direla.
Botere-maila bera duten gertaeretan, emakumezkoen eta gizonezkoen negoziazio–estiloa ez
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da desberdina izaten.

Kultura-desberdintasunak negoziazioan
Argi dago kulturen artean negoziazio-estiloak aldatu egiten direla. Ikuspegi eta konplexutasun
guztiak negoziatzaileak kultura desberdinekoak direnean gertatzen dira. Baliteke ohiko uste
eta orokortasunak negoziazioetan beti ez ezartzea, bi aldeen arteko gatazken irtenbidea beren
artean epe luzeko eta barneko harremana izaten denean.
Frantsesek gatazka dute gustuko; ondorioz, akordio batera iristeko denbora asko hartzen
dute. Txinatarrek, berriz, negoziazioan besteak asko hitz egitera bultzatzen dituzte,
negoziazioak inoiz ez direla amaitzen uste baitute.
Negoziazioaren testuinguru kulturalak eragin handia dauka prestakuntzan eta kalitatean,
pertsonen arteko harremanetan; erabilitako taktikak eta negoziazio-tokiak ere eragina dute.

Beste pertsonen arteko negoziazioak: bitartekaritza
Batzuetan, zuzeneko negoziazioetan, interesdunak ez dira gai akordio batera iristeko; kasu
horietan, hirugarren batengana jo beharko lukete irtenbide bat aurkitzeko. Hirugarren
pertsonak lau paper bete ditzake: bitartekaria, epailea, bakegilea eta aholkularia.
-

Bitartekaria. Hirugarren pertsona neutrala da, irtenbidea aurkitzen duena
arrazonamendua eta aukera desberdinak erabiliz. Bitartekarien bidez egindako
negoziazioen eragingarritasuna harrigarria da.

-

Epailea. Akordio bat eragiteko agintaritza du. Borondatezko epaiketa edota
behartutakoa izan daiteke.

-

Bakegilea. Konfiantzazko hirugarren pertsona bat da, negoziatzaileen artean
komunikazio-lotura sortzen duena.

-

Aholkularia. Hirugarren pertsona hau alderdikeriarik gabekoa eta trebea da,
arazoari sormenezko irtenbide bat ematen saiatzen dena komunikazio eta
azterketaren bidez, gatazkak kudeatzen duen ezagutzaz baliatuz.
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Lehen esan bezala, bitartekaritza esaten zaio hirugarren batek bi pertsona edo gehiagori
gatazka bat konpontzen laguntzen dien prozesuari. Negoziazio gehiena parte-hartzaileekin
egiten da, baina irtenbidea urrun ikusten bada, bitartekari bat hartzen da. Bitartekariak paper
neutroa hartuko du desberdintasunen aurrean. Bitartekariek ahalmen bereziak behar dituzte:
gatazka diagnostikatzeko gai izan behar dute, irtenbide ezari bukaera emateko gaitasuna,
onarpena, emozio-segurtasuna emateko ahalmena. Laburtuz, bitartekariak konfiantza,
itxaropena eta onarpena iradoki behar ditu.
Bitartekarien eginkizunen artean honako hauek daude:
-

Eragitea eta motibazioa ziurtatzea: alde bakoitzak gatazkari irtenbidea eman nahi
diola azaldu behar du.

-

Egoeran oreka lortzea.

-

Aurkakotasun-ahaleginak bateratzea eta antolatzea.

-

Eztabaida eta egia esatea bultzatzea.

-

Tentsio eta larritasun-maila egokia mantentzea. Mehatxua eta tentsioa oso baxuak
badira, irtenbidea aurkitzeko nahia ere baxua izango da.

Taldeen artean eztabaidatzeko trebetasuna
Oro har, bitartekariak ez du jardunbide zehatzik ezarri behar; hala ere, egoera batzuetan
ikuspegi egituratua izatea ondo datorkio, negoziatzaileak benetako puntuetan zentratuarazteko
eta haien ahaleginak bideratzeko. Negoziazio gehienen antzera, taldeen arteko eztabaidateknikak ez du ziurtatzen gatazkaren irtenbide arrakastatsurik. Horren ordez, gatazkaren
partaideek arazoa aztertzea eta desberdintasunei irtenbidea ematea bultzatzen du. Bitartekari
on batek zenbait teknika erabiltzen ditu partaideak irtenbidera eramateko.
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Idazki honetan, erakunde baten errealitatearen parte den gatazkaren ezagutzan sakondu
daiteke. Batetik, gatazkaren ikerketa psikosozialaren estrategia nagusiak ezagutu ahalko dira.
Eta, bestetik, aukera ematen du gatazka-egoeran izaten diren prozesu nagusiak eta gatazka
hautemateko moduak aztertzeko. Gatazka ez ezik negoziazioa ere lantzen du lan honek.
Horrela, negoziazioa ikuspuntu psikosozialetik aztertzen du, eta negoziazioaren prozesuak eta
dinamika bereizi eta mugatu. Azkenik, negoziaziorako estrategia eta taktika nagusiak
identifikatuko dira.
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SARRERA
Taldeei datxekien alderdi garrantzitsuenetarikoa da lidergoa. Hori dela eta, kontzeptua
aztertuko dugu atal honetan, bai talde formalen bai informalen inguruan egin diren ikerketei
helduz.
Talde formaletan nahiz informaletan liderrak eta jarraitzaileak daude, eta paper zehatz bat
betetzen dute; liderrak helburu zehatz batera bideratzen du taldea baina, aldi berean,
jarraitzaileek (liderraren mende dauden pertsonek) nahiago dute liderrak betetzen dituen
zeregin garrantzitsu horiek ez betetzea. Modu horretan, taldeko pertsona bakoitzak botere
guztia ematen dio liderrari erabakiak hartzeko, antolaketaren eta taldearen jarduera guztiak
bideratuz.
1969. urtean, Gibb-ek zioen lidergoak gizarteko pertsona guztiengan duela eragina. Haren
azterketa pertsona batek beste pertsona baten portaeran duen eraginean oinarritzen zen;
halaber, harreman hauetan: lagunartean, kirol-taldeetan, familiartean, laneko buruzagien eta
kideen artean, edo lider politikoekin nahiz erlijiosoekin izaten diren harremanetan.
Psikologoek lidergoari buruz egin zituzten lehen erreferentziak Terman-en eskutik datoz.
1904an, «Lidergoaren psikologia eta pedagogia aztertzen duen ikerketa» artikuluan, lidergoak
animaliengan, tribu basatiengan eta umeengan duen eragina aztertu zuen. Termanen (1904)
ikerketak erreferentzia klasikoak dira lidergoaren inguruko ikerketetan, eta XX. mendean
zehar aurrera eramandako hainbat ikerketatan ere, hark lortutako hainbat emaitzaren
gailentasuna nabarmendu da.
Animalien arteko lidergoari buruz hitz egitean, portaera zehatz bati egiten zaio aipamena.
Behaketa-prozesu bati esker, animalien arteko jokabideak azter daitezke, hala nola, talde
zehatz bateko banakoen arteko lidergo-portaerak. Adibide gisa, beren arteko jokaerak aipa
daitezke, batak bestea imitatu eta kopiatu egiten duelako edo batak bestearen nagusitasuna
hartzen duelako. Hegaztien artean ere lidergoa ageri da; hegaldi luzeetan (neguan, adibidez),
hegaztiek alde batetik bestera immigratzen dutenean, talde bereko hegaztiak elkarrekin joaten
dira, eta kasu askotan, dirudienez, lider batzuek talde guztiarentzat erabakiak hartzen dituzte;
zehazki, hegaldiaren norabidea bideratzen dute. Animalia nagusiagoetan, aldiz, menderatzeak
ez omen du tamainarekin edo borrokatzeko indarrarekin zerikusirik, baizik eta eraso egiteko
diziplinarekin edota horretarako ausardiarekin.
Terman-en aburuz, antzinako gizartean beste gauza batzuek dute benetako garrantzia. Lehen
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esan bezala, hegaztietan tamainak edo indarrak garrantzirik ez duen gisan, gizarte
primitiboetan ezinbestekoa omen da nagusia, ausarta, trebea, indartsua, maltzurra, iraunkorra
eta egonkorra izatea. Aldi berean, banako horrek ezaugarri baliagarriak dituela erakutsi behar
du taldearen aurrean, etorkizunean buruzagi izatera iritsi nahi badu, bai bere ausardiagatik eta
gudarako duen abileziagatik, baita jainkozko botere baten ordezkari izateagatik ere.
Bukatzeko, haurren arteko lidergoa aztertzeko, esperimentu eta galdeketa ugari erabili ziren;
ikerketa esperimental horietan, jokabide ezberdinak aurki daitezkeela ondorioztatu zuen
Terman-ek. Horietako bat zen liderra taldeak imitatzea eta liderrak, aldiz, inor ez imitatzea.
Hala eta guztiz ere, Terman-ek ikerketa horietan azpimarratu nahi izan zuen liderrak
besteengan eragiteko zuen ahalmena; zerbait harrigarritzat deskribatzen zuen, hala nola,
liderrak duen sinesgarritasuna eta bere buruarekiko segurtasuna, bai bere buruarengan baita
taldekide bakoitzarengan ere. Eskuarki, liderrek ondo irakurtzen zuten, eskuzabalak ziren, hitz
egiteko erraztasuna zuten eta ez ziren oso hunkiberak. Azken finean, taldeko ospetsuenak eta
ezagunenak ziren liderrak, nahiz neska edo mutila izan. Generoari dagokionez, sexu
ezberdineko liderren artean konparaketak egin zituen Terman-ek; kasu batzuetan era
bereizlean azaltzen ziren liderraren ezaugarriak, baina beste batzuetan ezaugarri berdinak
izaten zituzten neskek eta mutilek.
Orain arte, arreta berezia eskaini zaie Terman-en ikerketei, horrek zergati bikoitza baitu.
Batetik, Terman-en (1904) ikerketak erreferentzia klasikoak direlako lidergoaren inguruko
ikerketetan eta, bestetik, XX. mendean izan zuen gailentasunagatik berak lortutako hainbat
emaitza behin eta berriro aipatu zirelako ondorengo urteetan.
Kapitulu honetan lidergoaren jatorria aztertuko da eta, horrekin batera, lidergoaren marko
teorikoa eta kontzeptu horren esanahia erakutsiko dira. Ondorengo orrialdeetan funtsezko
elementuak azalduko dira, lidergoaren eta zuzendaritzaren bereizgarritasunei garrantzia
emanez. Ohiko hurrerapen teorikoak nahiz enpirikoak deskribatuko dira, hala nola,
nortasunaren ezaugarrietan, portaera ezberdinetan eta egoera ezberdinetan oinarritutako
ikuspegiak. Hori gutxi balitz, lidergoari buruz azkenekoz ikertu dutenen artean, hiru ikuspegi
teoriko azpimarratuko dira: egozpenaren teoria, karismadun lidergoaren teoria eta lidergo
eraldatzailearen teoria.
Aldi berean, lidergoaren inguruko hainbat teoria aztertuko dira, horietako askok paper
garrantzitsua bete baitute lidergoaren inguruan egindako ikerketetan. Eta gai honi amaiera
emateko, lidergoaren eta generoaren arteko harremana ezagutaraziko da.
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LIDERGOA ETA ZUZENDARITZA KONTZEPTUEN MUGAKETA

Lidergoari hurbilpena
Bassek (1990a) zioen moduan, liderrek zuzendu egiten dute eta zuzendariak lider izaten dira,
baina bi ekintzak ez dira sinonimoak. Zuzendaritzaren zeregin guztiek lidergoa eskain
dezakete, eta lidergoaren ekintza guztiek zuzendaritzan lagun dezakete. Aldiz, zuzendari
batzuk ez dira lider, eta lider batzuek ez dute zuzentzen. Puntu honetan zehar, bi kontzeptu
horiek aztertuko ditugu.

Lidergoaren eta zuzendaritzaren arteko erlazioa
Zuzendariek zein liderrek pisu handiko papera betetzen dute erakunde eraginkorrak sortzen,
baita baliabideen kudeaketan eta beharrezko aldaketei aurre egiteko arduran ere.
Jakina da lidergoak eta zuzendaritzak hainbat ezaugarri dituztela komunean; hala nola,
taldearengan eragin zuzena izatea, pertsonekin lan egitea eta bi kasuak helburu zehatz
batzuetara bideratzea. Baina, hainbat alderditan nabariak dira bien arteko desberdintasunak
(Sánchez, 2008). Esate baterako, zuzendaritza kokapen formala izatean oinarritzen da, eta
eragin zuzena du beste pertsonengan; lidergoa, aldiz, gizartearengan eragiten hasten da.
Laburbilduz, zuzendariak, irizpide arrazionaletik abiatuta, betebeharrak gauzatzen ditu
kontratuan azaldutako irizpideen arabera. Liderrak, aldiz, aldaketak sorrarazten ditu taldeko
partaide guztien balioak banatuz eta emozioen trukean oinarrituz.
Yukl adituak (2002) beste bereizketa bat egiten du: kudeatzaileek edo zuzendariek
egonkortasuna,

txukuntasuna

eta

eraginkortasuna

balioesten

dute;

liderrek,

aldiz,

malgutasunari, berrikuntzari eta egokitzapenari ematen diete balioa. Modu horretan,
zuzendariak zeregin zehatz batzuetan espezializatzen dira: egoera anbiguoak egituratu,
betebeharrak nola egin behar diren egituratu eta arautu, eta baita beren mendekoei lan horiek
nola egin behar diren adierazi ere. Aitzitik, liderra norbanakorengan zentratzen da, taldearen
osotasunean oinarritu beharrean; bide batez, taldeko kide bakoitzaren beharrak asetzen
saiatzen da, bien artean komunikazio zuzena eta noranzko bikoitzekoa lortuz; horrela, guztien
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partaidetza bideratzen da erabakiak hartzeko orduan ere. Horregatik, bigarren kasu horretan
taldearen errendimendua askoz ere hobea izaten da, liderrak kontuan hartzen dituelako
taldeko kide guztiak, eta horiek ahalegin handiagoa egiten dutelako helburua lortzeko.
Orain arte aipatu bezala, badirudi kudeatzaile edo zuzendari batek ezin duela lider izan edo
lider batek ezin duela zuzendari izan. Errealitatea bestelakoa da; zuzendari izateak ez du
ziurtatzen pertsona hori lider izan daitekeenik, nahiz eta zuzendari zehatz batek aukera izan
horretarako. Era berean, liderra formala (talde bat zuzentzeko izendapena) edo informala
(kideen artean adostutako taldeko norbait izatea) izan daiteke.
Literaturan, zuzendaritza eta lidergo kontzeptuak bereizirik erabiltzen dituzten tradizio
ezberdinak daude (House eta Aditya, 1997; Rost, 1993), eta bi termino horiek sinonimoak edo
baztertzaileak diren eztabaida eragiten dute. Tradizio horien arabera, zuzendaritza eta lidergoa
bereizi egiten dira helburuetan, zereginetan, ezaugarrietan, erabilitako boterearen baliabideetan
eta taldeko kideekin duten erlazioan. Honako taula honetan azaltzen dira dimentsio horien
arteko ezberdintasun nagusiak (Gil Rodríguez, 2003).
2. taula. Literaturatik eratorritako zuzendarien eta liderren arteko ezberdintasunak (Gil
Rodríguez, 2003)
DIMENTSIOAK

ZUZENDARIAK

LIDERRAK

Helburuak

egonkortasuna bilatzen dute eta

etorkizunerako ikuspegia dute

epe motzeko beharrei erantzuten

eta berrikuntza bilatzen dute.

diete.
Zereginak

plangintza egin

aldaketarako ikuspegia

antolatu

komunikatu, azaldu, motibatu,
sustatu

zuzendu
taldea gidatu
kontrolatu
erabaki kritikoak hartu
Ezaugarriak

270

analitikoa

irudikorra

kalkulatzailea

grinatsua

egiturazkoa

sormenezkoa

ordenatua

malgua

LIDERGOA ERAKUNDEETAN

7

Boterea eta eragina

botere posizionala

botere pertsonala

Kideekin harremanak

mendekoak: onarpena eta

jarraitzaileak: identifikazioa eta

mendetasuna

barneratzea

Ikuspuntu desberdinek honako hausnarketa hauek aurkezten dituzte:
•

Pertsona berak bete al ditzake bi rol mota?

Baiezkoaren aldekoek diote zuzendaritza eta lidergoaren trebetasunak bateratzen dituzten
erakundeak direla eraginkorrenak. Horren aurka daudenek, berriz, ikuspegi eta nortasunezaugarri desberdinak behar direla diote, eta ezinezkoa dela pertsona berean bi rolak
bateratzea.
•

Zer garrantzi ematen zaio rol bakoitzari?

Oro har, zuzendariei kritika egiten zaie ikuskapena eta kontrola irudikatzen dutelako,
kostuengatik kezka adierazten dutelako, eta langileengandik urrun izaten direlako. Liderren
rola, berriz, goraipatu egiten da. Gauzak modu zuzenean egitea (zuzendariak) eta gauza zuzenak
egitea (liderrak) kontrajartzen dira.
•

Bi rolak batera al daitezke?

Ohiko ikuspegiak dio bi rolak bateraezinak direla, zuzendariak aldaketak eragitearen aurka
baitaude, eta liderrek ezin baitituzte dauden estrategiak onartu. Bestalde, bi rolak beharrezkoak
ez ezik osagarriak izan daitezkeela dioen ikuspegia ere badago, kontrola eta aldaketa bateratuz
ondorio baikorrak lortzen direlako.
•

Zein balio erantsi dio liderraren rolak zuzendariaren rolari?

Etengabeko aldaketak eta konpetentzien erronkak direla eta, aurreikuspena (hau da, epe
luzerako

duen

ikuspen

erabakigarriak)

da

gehitu

diezaiokeen

baliagarritasun

garrantzitsuenetarikoa.
Dena den, azalpen horiek eta erabilitako ikuspegiak kritikatu izan dira (Rost, 1993):
•
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Liderrek eta zuzendariek duten nortasunen ezaugarrietan eta jokaeretan oinarritzea,
eta ez jardunbide edo harremanetan.

•

Azalpenetan funtsik ez egotea; nahiz eta autoreek bi kontzeptuak bereizi, biak
erabiltzen jarraitzen dute.

•

Erakundeko ikuspegi bat erabiltzea, lidergoa emaitza bikainak lortzen dituen
kudeaketarekin parekatuz (lidergoa zuzendaritza bikaina da eta zuzendaritza, berriz,
kudeaketa apala).

Azken puntu horrek hausnarketa bikoitza dakar: zuzendaritza ezin daiteke eraginkorra izan,
horrela denean, lidergo bilakatzen baita. Bestalde, lidergoak zuzendaritza bere baitan behar du
izan, lidergoa ondo dabilen zuzendaritza baita. Ikuspuntu horretatik, bi ideia horiek gainjar
daitezke, prozesu eta azalpen eredu berdinak erabiliz.

Zuzendaritza: jarduerak, rolak eta zuzendaritzarako trebetasunak
Zuzendaritzaren inguruko literaturan dagoen ardura etengabea zuzendarien portaera
eraginkorraren gakoak identifikatzean datza. Horrek alderdi batzuk ezagutzea eskatzen du;
batetik, zuzendaritza-postuen jatorria (zereginak eta rolak) eta, bestetik, edukiak modu
eraginkorrean gauzatzeko beharrezko gaitasunak.

Zuzendaritzaren zereginen eta rolen azterketa
Eginkizunak zehazteko orduan, bi prozedura erabili izan dira: normatiboa (zuzendarien
zereginetan oinarritua) eta deskribatzailea (errealitatean egiten dena aztertuz).

1)

Ikuspegi normatiboa

Ikuspegi normatiboaren arabera, zeinak zuzendaritzaren ohiko teorikoek markatutako
ibilbidea jarraitzen duen, honako hauek dira zuzendariaren zeregin klasikoak (Robbins, 1994):
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Planifikatu. Etorkizuna aurreikusi eta helburuak finkatu; helburuak lortzeko
estrategiak ezarri eta helburu horiek lortzeko beharrezko ekintzak identifikatu;
eta ekintzen sekuentzia definitu.

-

Antolatu. Erakundearen egitura diseinatu eta garatu, betebeharrak eta horiek
beteko dituzten pertsonak mugatuz (lan-banaketa, aurrera eraman behar diren
jarduerak definitu, arduradunak, erabaki-hartze guneak, eta abar).

-

Zuzendu. Erakundeko langileak zuzendu eta koordinatu; motibatu, erakundearen
helburuak azaldu; gatazkak konpondu; lehentasunak esleitu, eta abar.

-

Kontrolatu. Erakundearen errendimenduaren jarraipena egin, aurreratzen denentz
ikusteko; errendimendu erreala eta desiratutakoa alderatu; eta okerrik badago,
zuzendu.

Zuzendariek bete beharreko rolen identifikazioaren bitartez, azterketa osagarri bat egin
daiteke. Esaterako, ohiko orientazio ezberdinak kontrajartzetik sortutako eredua, zeinetatik
jarraian datozen rolak identifika daitezkeen (Quinn, 1988; Quinn, Faerman, Thompson eta
McGrath, 2003):
-

Zuzendaria: iniziatibak hartzen ditu, helburuak jartzen ditu, ondo ordezkatzen du.

-

Produktorea: emankortasunean oinarritzen da, gainerakoak motibatzen ditu,
denbora eta estresa kudeatzen ditu.

-

Koordinatzailea: plangintzaz, antolaketaz eta diseinuaz arduratzen da, kontrolatu
egiten du.

-

Monitorea: informazioaren gainkarga gutxitzeaz arduratzen da, kritikoki aztertzen
du, eta informazioa aurkezten du.

-

Kontseilaria: norberaren burua eta besteak ulertzean datza;pertsonen arteko
komunikazioa, mendekoen garapena.

-

Erraztailea: taldeak egiten ditu, erabakiak partaide izanik hartzen ditu eta gatazkak
kudeatzen ditu.

-

Berritzailea: aldaketarekin bizi da, sormenezko pentsamendua du eta aldaketa
kudeatzen du.
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Agentea: botere-oinarria sortu eta mantentzen du, akordioak negoziatzen ditu, eta

-

ideiak modu arrakastatsuan aurkezten ditu.
Bestalde, Yukl (2002) jakitunak lidergo arrakastatsu baterako beharrezko hamar jarduera
proposatzen ditu, zuzendaritzaren eta lidergoaren artean bereizi gabe:
-

Gertaeraren esanahia interpretatzen lagundu.

-

Helburuetara eta estrategietara zuzendu.

-

Ekintzarekin eta baikortasunarekin konpromisoa garatu.

-

Elkarrenganko konfiantza eta lankidetza garatu.

-

Taldeko nortasuna indartu.

-

Ekintzak antolatu eta koordinatu.

-

Taldekako ikasketa erraztu.

-

Beharrezko baliabideak eta laguntza bilatu.

-

Kideei boterea eman.

-

Gizarte-justizia eta moralitatea bultzatu.

2)

Ikuspegi deskribatzailea

Ikuspegi deskribatzailea zuzeneko behaketan eta zuzendarien ohiko jokaeraren inguruko
elkarrizketetan oinarritzen da.
Minztberg-ek, zuzendarien portaeren behaketak ardatz hartuta, komunean dituzten rolen
taxonomia egin zuen. Rolak hiru mailatan biltzen ditu: pertsonarteko rolak (buruzagia eta
liderra), informazioaren rolak (monitorea, hedarazlea eta bozeramailea) eta erabakien rolak
(enpresaria, anomalien kudeatzailea, baliabideen izendatzailea eta negoziatzailea).
Ikuspegi normatiboek eta deskribatzaileek ematen duten informazioa ez da berdina; batzuetan
kontrajarria eta edozein kasutan mugatua da. Beraz, kontuan hartu behar dira lana gauzatzen
den baldintzak eta egoerazko aldagaien eraginak ere.
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Zuzendaritzaren zereginak baldintzatzen dituzten beste eragileak hauek dira (Bass, 1990):
ikuspena, erakundearen helburuak eta zereginak, bere egitura, tamaina eta kultura, egitura
hierarkikoan zuzendaritza-maila, unitatearen zeharkako mendekotasuna (barneko edo
kanpoko beste unitateekiko), zein bizi-ziklotan dagoen, krisi-egoera eta egungo joerak
(globalizazioa, teknologia berriak ezartzea, erakunde-egituren eta bezero eta solaskideekin
edukitako erlazioen moldaketa).
Zaila da eredu eta ikuspegi desberdinak azaltzen dituzten iradokizunak bateratzea, ez bada
maila orokorretara mugatzen, adibidez. Zuzendaritzako ekintza gehienek funtzio hauek
betetzen dituzte: 1) harremanak garatu eta iraunarazi, 2) informazioa lortu eta helarazi, 3)
erabakiak hartu, eta 4) pertsonengan eragin (Yukl, 2002).
Zuzendaritzaren lana ulertzeko ahalegina egin arren, oraindik hobeto ezagutu behar da
identifikatuta dauden ekintzak nola lotu ekintza horien helburuekin, helburuak lortzeko
jokaerekin eta modu eraginkorrean egin ahal izateko beharrezko gaitasunekin (Yukl eta Van
Fleet, 1992, 155. or.).

Zuzendaritzaren gaitasunak
Gaur egungo malgutasun- eta aldakortasun-egoerek eskatzen dute jarduera profesional
arrakastatsuekin zerikusia duten portaerak identifikatzea eta bultzatzea.
Taxonomia desberdinak egin dira zuzendaritzaren trebetasunei dagokienez: gehien
erabilitakoak dira kontzeptualak, teknikoak eta sozialak. Sarritan, azalpen horien artean erlazio
zuzena izan arren, praktikan banandurik hartu ohi dira kontuan. Gaitasun kontzeptualek
ideiekin dute zerikusia, giza gaitasunak pertsonen inguruan sakontzen dira, eta trebezia
teknikoek, aldiz, gauzei buruzko aipamena egiten dute. Jarraian, aipatutako hiru azalpen horiek
sakonduko ditugu (Gil eta García Sáiz, 1993; Katz, 1955; Yulk, 2002):
•

Gaitasun kontzeptuala. Egoera konplexuak diagnostikatzeko eta aztertzeko,
erakundea bere osotasunean hautemateko, eta bete beharreko lanaren zatiketa
ulertzeko gaitasuna da honako hau. Planifikazio eta antolakuntza funtzioekin
erlazionatuta dago; goi-mailako exekutiboentzat nahitaezkoa da.

•

Giza gaitasuna. Talde-lanean emaitzak lortu ahal izateko eta pertsonekin modu
eraginkorrean lan egiteko gaitasuna da. Pertsonak ulertzeko, motibatzeko, taldean
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lana egiteko, eta kideen arteko kooperazioa bultzatzeko gaitasuna da. Ondorioz,
konfiantza eta segurtasun-giroa lortzen da, besteen lekuan jartzeko gaitasuna;
pertsonen arteko harreman egokiak eta komunikazio errazagoa. Edozein maila
hierarkiakotan ez dago buruzagirik gizarte-trebetasunen beharretatik ihes egingo
duenik.
•

Gaitasun teknikoa. Laneko eginbeharren ezagutza espezializatuak ezartzeko
gaitasuna

(salmentarako,

finantzarako,

hornikuntzarako,

merkatuentzako,

bezeroekin eta lehiakideekin erlazionatzeko). Ezagupen praktikoak dira;
garrantzizkoak, lehen mailako zuzendarientzat. Trebezia teknikoa litzateke
edozein jardunbide eta trebetasunen aurrean pertsona batek erabiltzen duen
ezagupena eta ahalmena. Adibide garbi batzuk dira ingeniariak eta tresnafabrikatzaileak. Trebezia horren ezaugarria da jarduera eta lan eraginkorra
bereizten dituela. Baina, langileek zuzendari-lanpostuaren eragina duten heinean,
trebezia horien garrantzia galduz doa. Geroz eta mendekotasun handiagoa izango
dute bere agindupean dauden pertsonen trebezia teknikoekiko eta, gainera,
gehienetan ez dute gainbegiratuko gaitasun tekniko horiek gauzatu diren ala ez.
Hiru mota horiei administrazio-gaitasunak gehitu dakizkieke, hots, zeregin jakin bat
gauzatzeko gaitasuna (planifikatu, negoziatu, eta abar); oro har, aurrekoak bateratzea
suposatzen du (kontzeptualak, sozialak eta teknikoak).
Hiru gaitasun mota horiek baliagarriak dira zuzendari guztientzat, baina horien garrantzia
eragileen araberakoa izango da; adibidez, agintaritza-mailan, antolaketa motan eta
trebetasunen baitan (Boyatzis, 1982; Katz eta Kahn, 1966), gaitasun kontzeptualak
ezinbestekoak dira goi-mailako zuzendaritzan eta ikuskatzaileen tekniken artean; gaitasun
sozialak, berriz, hierarkiako maila guztietan dira garrantzitsuak.
Azken aldian bestelako gaitasun garrantzitsu batzuk zehaztu dira eta ez daude aurreko hiru
sailkapenetan kokatzerik; horiek honelakoekin lotzen dira: adimen emozionala, gizarte-adimena,
ikaskuntza eta prestakuntza.
-

Adimen emozionala. Eraginkortasuna eta giroa hobetzeko helburuekin,
arrazoiak eta emozioak lotzeko zuzendariaren gaitasuna (Goleman, Boyatzis eta
McKee, 2002).
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Giza adimena. Egoera zehatz baten eskakizunak zehazteko eta erantzun egokiak
aukeratzeko ezaugarriak ditu (Zaccaro eta lag., 1991). Ezaugarri garrantzitsuenak
hauek dira: giza zorroztasuna (pertsonen eta taldeen ulermen azkar eta zehatza
bermatzen ditu) eta portaeraren aldakortasuna (portaera moldatzeko gaitasuna).

-

Ikaskuntza eta prestakuntza (coach). Akatsetatik ikasteko, sinesmenak
aldatzeko eta buru-ereduak zorrozteko gaitasuna. Baita estrategiak igortzeko eta
bultzatzeko ere (ikasten duten erakundeak sortzeko helburuarekin).

Lidergoa: prozesua ala produktua?
Lidergoa bi terminoren bidez defini daiteke: prozesua edo produktua (ikus Sánchez, 2008).
Prozesu gisa, lidergoa da eragin ez-hertsakorra erabiliz taldean helburu zehatz batzuk lortzeko
erabiltzen den zuzendaritza eta koordinazioa. Hausnarketa horretatik abiatuta, lidergoa era
osagarrian eta dinamikoan dabil, eta etengabe berrikusten da taldean edo liderrean. Izatez,
liderraren eta jarraitzaileen artean eragingo duen erlazioa aurkitzen da; eta talde bateko kideek,
maiz, lider eta jarraitzaile paperak trukatzen dituzte.
Produktu gisa, lidergo deritzo besteekiko eragina duten pertsonen ezaugarri multzoari (Jago,
1982). Hortaz, nahiz eta lidergoa produktu gisa nahiko itxia eta estatikoa izan, ikustekoa da
pertsona batek nola erabiltzen duen besteengan duen eragina; horren arabera deskriba daiteke
lider izatea ala ez izatea. Ikuspuntu horretatik, botere-karguak betetzen dituzten pertsonekin
antzemango da lidergoa, hots, lider formalekin.
Stogdill-ek honela deskribatu zuen lidergoa (1948): «Lidergoa ez da estatus pasiboa edo
ezaugarriak edukitze hutsa. Are gehiago, liderrak estatusa bereganatzen du, aktiboki parte
hartuz, eta eginkizun kooperatiboak amaieraraino eramateko duen gaitasuna ezagutzera
ematen du».
Beste alde batetik (Rodríguez, Sánchez, Zarco eta Martín, 2004), aipatzekoa da liderraren eta
haren mende daudenen arteko harremana. Erlazioa ona bada, lana eta helburuak askoz ere
hobeak izan daitezke, soilik interakzioaz baliatuz. Eskuarki, lehen aipatutako mendekoek uste
dute lana askoz ere hobeto aterako litzatekeela liderraren presentziaz; baina liderrak bere
jarraitzaileek berekiko dituzten itxarobideak mantenduko edo lortuko ez balitu, taldeak galdu
egingo luke berekiko zuen konfiantza guztia; horrek oso ondorio txarrak izango lituzke
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liderrarentzat, hala nola, ordura arte taldearengan eragiteko zuen gaitasuna erabat galtzea.
Gaur egungo autore gehienek lidergoa produktutzat definitzen dute, eta baita prozesu
dinamikotzat ere, non liderraren eta jarraitzaileen arteko kalitatea atzeraelikatzen joaten baita.

Banakako ezaugarria edo taldearen funtzioa?
Autore batzuek, ikuspuntu zientifikotik eta aurrezientifikotik, lidergoa pertsona zehatz
batzuen ezaugarri gisa definitzea erabaki zuten: taldeko beste kideen artean bereizten den
pertsonarengan arreta jartzea ez omen da arraroa, besteekiko ezberdin portatzen denarengan,
besteak berak dioen noranzkoan mugitzea lortzen duenarengan. Termanen artikuluari
erreparatuz gero, hark behin eta berriro azpimarratu zuen banakakoaren ezaugarrietan, hala
nola, animalietan eta gizarte primitiboetan.
Beste autore batzuek, ostera, lidergoa hartzen dute besteekiko interakzioaren bitartez
norberaren beharrak asetzen dituzten kideen taldeen ezaugarritzat, eta ez banakoaren
ezaugarritzat. Ikuspuntu horretatik, lidergoa taldearen zeregin gisa hartzen zuten eta, horrela,
kontzeptu hori taldeei ezargarriagoa da banakakoei baino.
Lidergoa taldearen zeregin gisa deskribatzean, liderraren esanahia ere aldatu egiten da
zertxobait. Hau da, lidergoa banakako ezaugarri gisa ikusten bada, bi talde bereizten dira: alde
batetik liderra eta, bestetik, taldea. Aldiz, lidergoa taldearen funtzio gisa deskribatzen bada,
taldea eta liderra biak bat dira, non liderraren rola jarraitzailearen rolarekin osatzen baita.
Hortaz, bigarren kasu horretan, liderra taldeko beste kide bat da eta, kasu batzuetan eta
maizago, eragin handiagoa izaten du besteengan.

Lidergoaren kontzeptua
Orain arteko guztiak agerian uzten du lidergoaren konplexutasuna. Lehen esan bezala,
lidergoa hainbat ñabardura dituen fenomenoa da. Stogdill (1974) eta Bass (1990b) lidergoaren
definizioak aztertzen hasi zirenean, lidergoaren definizioak horri buruz idatzitako autoreak
baino anitzagoak zirela baieztatu zuten. Hala ere, nahiz eta halako baieztapen abailgarriak
entzun, urteetan autore, idazle eta ikerlari ugarik egin dituzte lidergoaren inguruan lanak eta
ikerketak. Izan ere, lidergoak pertsona askoren jakin-mina pizten du, batez ere erakundeekin
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erlazionatuta badaude. Modu horretan, gaur egun ere sortzen dira lidergoaren definizioak, eta
baita lorpenak lortu ere; batzuetan nahita, beste batzuetan nahi gabe, lortu izan dute
lidergoaren eraginkortasunean eragin duten hainbat aldagai isolatzea.
Honako hau da lidergoaren ohiko definizioetariko bat: «liderrak taldearengan helburu bat
lortzeko duen eragiteko gaitasuna». Banako batek (liderrak) helburu zehatzak lortzeko
besteengan (jarraitzaileengan) eragitea lortzen duen prozesua da.
Definizio hori behin eta berriro ikusi da testuaren zabaltasunean, baina, aldi berean, hainbat
galdera sortzen ditu definizio horrek. Liderra da taldearen helburuak bideratzen dituena;
orduan, nola zehaztu daitezke taldearen helburuak? Lan zaila da benetan helburu horiek zein
diren zehaztea, kasu batzuetan, helburuak taldeko kideak baino gehiago baitira. Horregatik,
galdera horri eta beste galdera batzuei erantzuteko, datorren puntua sakonduko dugu.

IKERKETA-EREMUAK

Lidergoaren alderdi anitzak direla eta, ikerketak hautatutako eremuetan oinarritu dira.
Lidergoan sei ikerketa-eremu bereiz daitezke (ikus Muchinsky, 2000):

Lanpostuaren boterea
Ikertzaile gehienek lidergoa boterearen ariketa gisa ikusten dute; hau da, hierarkia antolatuan
zenbat eta postu altuagoa izan, orduan eta botere handiagoa izango du pertsona horrek.
Lidergoaren testuinguruan, kezkarik handiena legezko boterea da, hau da, postuari emandako
botere formala. Postuaren boterearen lidergoa hausnartzeak pertsona bere roletik bereizten
du. Erakunde arloko teorikoek lehendakaritzaren boterea, administrazioaren eragina eta
antzeko ideiak erabiltzen dituzte, kargu horiek betetzen dituzten pertsonekin berez erlaziorik
ez duten gaiak. Sarritan, historiak epaitzen du karguak liderrari esleitzen dion botere guztia
erabiltzeko gaitasun eza. Beste lider batzuk, aldiz, berei egokitutako boterea gainditzen
saiatzen dira. Lidergoa boterearen azalpenean oinarrituta dagoen erakundearen postu batean
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atxikirik dago.
Ikertzaile ugarik zail ikusten dute lidergoa eta lidergo postuan dauden pertsonen ezaugarriak
elkarrengandik bereiztea. Baina lanpostuaren botereari buruz egindako ikerketek erakutsi dute
lidergoaren gai batzuek gainditu egiten dituztela banakoen ezberdintasunak.

Liderra
Bakarkako liderren ezaugarriak ezagutzea izan da lidergoari buruzko gairik ikertuenetarikoa.
Hori dela eta, lidergoari buruzko teoria gehienak bakoitzaren ezaugarrien eta jokaeren
berezitasunen ulermenean islatu izan dira. Funtsean, lanpostuaren botereari jarritako
enfasiaren aurkakoa da hori; izan ere, banakoen berezitasunak gutxiengora murrizten ditu.
Lehenengo ikerketek kontuan hartzen zituzten nortasuna eta demografia aldagaiak. Beste
batzuek aztertzen zuten banakako liderrek zein portaera agertzen duten indartsutzat edo
ahultzat jotzeko. Lidergo-postuetarako pertsonak hautatzeko ikerketak ere egin dira; eta beste
ikasgai batzuek lidergoaren gaitasunak hobetzeko pertsonen trebakuntzari ekin diote. Hemen
gauzarik garrantzitsuena da liderraren ezaugarri edo portaeren ikuspegia aztertzea eta
besteekiko eragina ikustea. Hori da psikologiaren ikuspegi klasikoena eta lidergoari buruzko
bibliografiaren barruan herrikoiena.

Mendekoak
Garrantzi handiko beste eremu bat jarraitzaileen edo mendekoen ezaugarriak ezagutzea da.
Horren eta aurreko eremuaren arteko aldaketa nabaria da, oraingoan lidergoak garrantzi
handiagoa ematen baitio zuzendu denari, zuzentzen duenari baino. Ezohiko behaketa batek
dio liderrentzat samurragoa dela pertsona batzuekin lan egitea beste batzuekin baino.
Adibide garbia ikus daiteke irakasle baten kasuan. Irakasle horrek beti irakasteko modu bera
erabili izan du, baina urte batean ikasle talde azkar bat tokatu zitzaion. Ikasleak motibatuta
zeuden eta, gainera, ikasle bikainak ziren. Horrelako taldea izanik, irakasleak ohiko klaseetatik
at dauden baliabideak erabil ditzake. Aldiz, hurrengo urtean, beste ikasle talde bat egokitu
zitzaion eta motelago erakutsi zizkien gauzak. Beste aldagarri bat, berriz, taldearen tamaina
izan daiteke. Horrelako faktoreek liderrarengan (irakaslearengan) eragina izango dute. Hortaz,
mendekoen ezaugarriak (ikaslea) aztertuko dira liderrarengan (irakaslea) eragiten duten
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faktoreen bidez: adimena, motibazioa, kopurua, norberaren armonia eta aurrekariak.

Eragina
Kasu honetan, mendekoan edota liderrean oinarritu beharrean, ikertzaile batzuek egokitzat jo
dute bien arteko lotura aztertzea, biek elkarri eragiten baitiote. Oro har, liderra bere
taldekideengan eragina izaten ahalegintzen da, helmuga batera iritsi ahal izateko.
Eraginaren adierazpenak esan ohi du pertsona baten ekintzak nola eragiten dion beste
pertsona bati. Eragiteko modu batzuk daude: hertsadura, manipulazioa, agintaritza, gogatzea
eta ulerkortasuna, hain zuzen ere. Jarraian, lau metodo horiek azalduko dira:
-

Hertsadura: portaera bat indarrez aldatzera behartzen du.

-

Manipulazioa: errealitatearen bihurdura kontrolatua da; hori nabaritu izan dutenek
esaten dutenaren arabera, berek nahi duten erantzun mota iradokitzen duten
gauzak bakarrik uzten die ikusten.

-

Agintaritza: egileek erabaki bat hartzen dute, eragiteko eskubidea emanez.

-

Gogatzea: judizio edo epaiketa bat aurkeztean, kaltetuek beren balioa onartzen
dutenean.

-

Ulerkortasuna: adiskidetsua da eta besteen beharrak kontuan hartzen ditu.

Greene eta Schriesheim adituek tamainaren arabera sailkatu zituzten lan-talde ugari. Emaitzen
arabera, talde txikiek lider ulerkor baten eragina jaso zuten eta lider instrumentalaren eragina
hobea izan zen talde handiagoetan (agian, ordena eta egitura eman zizkiolako taldeari).

Egoera
Egoerari buruzko ikerketak lidergoaren harremanak gertatzen diren testuinguruan kokatzen
dira. Egoerak eragin handia izan dezake liderra eraginkorra izan dadin erakutsi beharreko
portaeretan. Lidergoa gertatzen den testuinguruaren araberakoa izango da liderraren portaera.
Egoeraren
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ezberdintasunak topatzen, baita egoerak liderraren portaeran zer eragin duen topatzen ere.
Esate baterako, Green eta Nebeker (1997) jakitunek lidergoaren bi egoera mota ikertu
zituzten: onuragarria eta kaltegarria. Egoera onuragarrietan, liderrek erlazio pertsonalak
nabarmendu ohi dituzte taldeko kideekin. Hala eta guztiz ere, egoera kaltegarrietan liderrak
zereginetara bideratu ohi dira, eta helburuak lortzeaz gehiago arduratzen dira harreman
pertsonalez baino. Green eta Nebeker adituek ezagutarazi zutenaren arabera, egoera bakoitzak
lidergo jokaera estilo bat dakar.

Liderraren agerpena vs liderraren eraginkortasuna
Lidergoari buruzko zenbait ikerketen ardura liderra agertzea eragiten duen dinamika
motan datza. Horrela, hainbat ondorio atera zituzten talde barruan egon daitezkeen liderrei
buruz. Prozesu formala edo informala izan daiteke. Formalean, pertsona bat izendatzen da
lider izateko; informalean, berriz, pertsona bat lider bihurtzen da inork aukeratu edo izendatu
gabe, beraz, horretarako inolako asmorik izan gabe. Ikertzaileak, behin eta berriz, lanean ari
dira lider baten ezaugarriak zein diren aurkitu nahian; kontuan hartzen dituzte adina, sexua,
itxura fisikoa, edo agerpenarekin loturiko ahozko eta ez-ahozko portaerak. Garrantzi handikoa
izan daiteke lider moduan egon den taldearen ezaugarriak jakitea ere, liderraren berezitasunak
jakiteko. Adibidez, Goktepe eta Schneider-ek (1989) beren ikerketan azaldu zuten moduan,
lider izateko ez dago inolako desberdintasunik emakumezkoen eta gizonezkoen artean. Hala
ere, lider gehienek rol maskulinoa izaten dute. Ondorio gisa, liderraren agerpenak zerikusia du
pertsona bat taldeko lider izateko prozesuarekin.
Liderraren eraginkortasunari buruzko ikerlanak liderraren errendimenduaz arduratzen dira.
Ikerketa-lerro horretan interes handikoak dira liderraren edo taldearen ezaugarriak, zeinak
erlazioa baitute liderraren kalitatearen garapenarekin eta lider eraginkorrak lortzeko irizpideak
ezartzearekin. Lehenengo kasuan, ondoriozta zitekeen lider eraginkorrek ezaugarri jakin
batzuk dituztela, hala nola, hitz egiteko erraztasuna, sentsibilitatea eta erabakitzeko boterea.
Bigarren kasuan, lider eraginkortzat hartzen da eginkizunak gauzatzerakoan arrakasta duena
(hots, lana gauza dadin lortzen duen liderra) edo taldeak onartzen duena (hau da, taldearen
onespena duena). Liderraren agerpenarekin eta onarpenarekin lotura duten gaiak oso
interesgarriak izan dira, aspalditik, erakundeetako psikologoentzat.

282

LIDERGOA ERAKUNDEETAN

7

LIDERGOAREN IKUSPEGI TEORIKO
GARRANTZITSUENAK
Puntu honetan landuko dira lidergoari eta lidergoak talde edo erakundeetan duen
eraginkortasuna antzemateari hurbildu zaizkion ikuspegiak. Ikuspegiak garatuz joan ziren
ordenan aurkeztuko ditugu; errepara daiteke ikuspegi batzuk aurreko beste batzuen
moldaketak edo hobekuntzak direla, eta beste kasu batzuetan, aldiz, errealitate konplexu baten
inguruko orientazio berriak direla (ikus Muchinsky, 2000; Salgado Velo, 1999).

Liderraren nortasunaren ezaugarrien ikuspegia
Gaur egun arte, ikuspegirik zaharrena eta zabalduena da liderraren nortasunaren ezaugarrien
ezagutzari dagokiona; ikuspegi horrek garrantzi handia izan zuen XX. mendeko 50eko
hamarkadan. Hala ere, geroago, 90eko hamarkadan, berriz ere berpiztu egin zen ikuspegi hori,
eta gaur arte iraun du.
Ikuspegi hori garai bateko Gizon Handiaren Teoria izenekoan oinarritzen zen. Teoria horrek
aditzera ematen zuen pertsona batzuek ezaugarri bereziak dituztela eta, ondorioz,
etorkizunean lider izateko gaitasuna izango dutela. Aldi berean, ideia horrek ondorioztatzen
du liderra jaiotzez agertzen dela; hau da, pertsona batek, gertuko etorkizunean lider izateko,
jaiotzetik izan behar dituela berezitasun horiek; hots, lider jaio egiten dela, eta ez dela egiten.
Beraz, ikuspuntu horrek dio ezaugarri jakin batzuek bereizi egiten dutela liderra lider ez
direnengandik.
Ezaugarri horiek adin txikian hasten dira azaleratzen, pertsona hori besteengan eragina izaten
hasten denean. Lidergo mota hori edozein testuingurutan jardun daiteke modu eraginkorrean.
Adituak sinesmen horren alde jartzen hasi ziren, nortasunaren ezaugarriak modu egokian eta
fidagarrian neurtzeko aukerak baitzeuden. Ezaugarriak, portaeraren aldarte iraunkor gisa,
nahiko finkotzat hartzen ziren.
Ezaugarri zehatz horien inguruan egin ziren lehen ikerketetan, ezaugarrien jatorria liderraren
gurasoengan zegoela esaten zen; hau da, azken finean, hala nortasunaren ezaugarriak nola
ezaugarri fisikoak herentziazkoak zirela pentsatzen zen. Geroago, zalantzan jarri zen teoria
hori, eta ezaugarri batzuk jasotakoak izan zitezkeen susmoa azalarazi zuten beste ikerlari
batzuek. Lidergoaren ezaugarrien artean daude, besteak beste, adimena, energia,
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handinahikeria, egokitasuna, fideltasuna, iniziatiba, norbere buruarekiko konfiantza eta
trebetasuna. Era berean, ezaugarri iraunkorrak ziren kanporakoitasuna, emozio-heldutasuna,
iniziatiba eta gogatze-gaitasuna. Nahiz eta horietariko batzuk liderraren mendeko taldekideek
ere izan, liderrak ezaugarri horiek askoz ere nabariagoak zituen. Dena den, ezaugarri horiek
zehatz-mehatz zein ziren baieztatzeko, ikerlariek test psikologiko ugari egin zituzten, hala
nola, behaketaren bidez; pertsona bakoitzaren portaerak aztertu zituzten, bai taldeko
prozesuak gauzatuz bai analisi biografiakoak eginez.
Hona hemen, lidergoaren arrakastarekin lotura duten banakoaren zenbait ezaugarri:
•

Energia-maila altua eta estresarekiko tolerantzia. Eguneroko rolen arteko gatazkak eta
inolako informazio zuzenik gabe erabaki garrantzitsuak hartzeko presioa jasateko
gaitasuna.

•

Heldutasun emozionala. Liderrak heldutasun emozionala duenean, ez du bere
buruarengan hainbeste pentsatzen; autokontrol handiagoa du, hots, ez da hain
defentsiboa.

•

Osotasuna. Portaera bat da; liderrak kontuan hartu behar ditu adierazitako gogoetak eta
balioak, non pertsonak zuzena eta konfiantzazkoa izan behar baitu.

•

Norberarengan konfiantza. Liderrak helburu zailekin iraunkorragoa izan behar du, nahiz
eta arazoak izan edo hasierako zoritxarrak egon.

Hala ere, urteak igaro ahala, pixkanaka-pixkanaka zimeltzen joan zen lidergoaren inguruko
orientazio hori; alde batetik, ezaugarri horiek ez zirela unibertsalak konturatu zirelako eta,
bestetik, era berean aipatutako ezaugarriek ez zituztelako lider eraginkorrak ezeraginkorretatik bereizten.
Hortaz, lidergoa prozesu soziala dela jakinda, argi dago edozein egoeratan ezin direla ezaugarri
berdinak erabili. Gainera, hori gutxi balitz, gaur egun oraindik nahiko ilun dago zein izango
litzatekeen egoera zehatz baten aurrean liderrak erabili beharko lituzkeen ezaugarriak, egoera
bakoitzak bere ezaugarriak baititu.
Teoria horren inguruan, kontu ugari jarri ziren zalantzan; esate baterako, liderrak, ezin hobea
izateko, izan beharko lukeen ezaugarri-konbinazio perfektua, edota zein diren taldean eragina
duten liderraren ezaugarriak.
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Horrek guztiak lidergoari buruzko ikerketaren norabidea aldatzea eragin zuen eta, modu
horretan, liderra alde batera utzi eta zuzendarietan oinarrituz, zuzendari eraginkorren portaera
eta ezaugarriak ikertzen hasi ziren.
Arestian aipatu da 90eko hamarkadatik aurrera ezaugarrien ikuspegi hori nabarmendu zen.
Hain zuzen, liderren ezaugarrien ikuspegia berpiztu egin zen, nortasunaren ezaugarriek
liderraren jarraitzaileen hautemateekin lotura estua zutela jabetzen hasi zirenean. Lidergoaren
teoria inplizituez hitz egitean, gai hori landuko da berriro ere, baita karismadun lidergoa eta
lidergo eraldatzailea lantzean ere.
Ezaugarrien ikuspegi horrek indar handiagoa hartu zuen nortasunaren inguruko bost
faktoreak ikertu zirenean:
•

Kanporakoitasuna. Liderrak ezaugarri hori badu talde esparruetan, eremu komunitario
eta sozialean, beste edozein lider baino askoz ere eraginkorragoa izango da; hala nola,
lanerako helburuak lortzeko erraztasun handiagoak dituen liderra izango da.

•

Trebakuntzari irekita. Lidergoaren eraginkortasunarekin erlazio zuzena du horrek,
ezaugarri hori duen liderra oso eraginkorra izango baita sormenarekin erlazioa duen
guztiarekin.

•

Adeitasuna. Kasu honetan, emaitzak ez dira oso garbiak; alde batetik, onuragarria edota
baikorra bailitzan balioets daiteke liderraren altruismoa, liderrak laguntzeko
sentsibilitatea du; baina horren inguruan egindako ikerlanetan oinarrituz, eskuarki
ezaugarri horiek erlazio zuzena dute xumetasunarekin eta umiltasunarekin, eta azken
bi horiek, oro har, ez dute liderraren ezaugarriekin zerikusirik.

•

Erantzukizuna. Ezaugarri honek zerikusi handia du lanaren emaitzekin, lider baten
erantzukizunak amaierako lanaren emaitza baikorra dela baiezta baitezake.

•

Neurotizismoa. Ezaugarri hau ez da lidergoaren iragarle ona; izan ere, liderrak
autoestimu handia izateak edota bere buruarekiko konfiantza handia izateak
neurotizismoan puntu baxuagoak izatea dakar. Beste hitz batzuetan esanda,
eraginkortasun gutxiago lortuko dute lider emozionalki ezegonkorrek eta testuingurua
modu ezkorrean ikusten dutenek.
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Liderraren portaeraren ikuspegia
50eko eta 60ko hamarkadetan egin ziren jokabidearen ikuspegitik egindako ikerkuntza guztiak.
Garai hartan, psikologiaren gorakada gertatu zenean, liderraren ezaugarrien teoriak mugak
zituela onartu zuten. Lidergoaren inguruan egindako ikerlan horietan, metodo ugari erabili
ziren portaeraren ikuspegiak zein ziren jakiteko: elkarrizketak, testak, laborategiko
esperimentuak, gertakari klinikoak edo ikerketa kritikoak. Kasu askotan, lidergoaren hainbat
estilo ikertu ziren eta, horretarako, alderdi formaleko erakundeetan lan egiten ari ziren liderrak
aukeratu zituzten. Lider eraginkorrak zein ziren zehaztu nahian, berriz ere, orientazio eta
jokabide ezberdinetan oinarritu ziren ikerlariak. Lan hori egiteko, behar-beharrezkoa zuten
liderraren jokabidea zein den jakitea baina, aldi berean, ez ziren pertsona horren berezko
izaeran oinarritzen. Hortaz, liderraren portaeretan soilik oinarrituz, askoz ere errazagoa zen
ikerlariarentzat analisiak egitea, baita pertsona horrengan hainbat portaera berri ezarri eta
horiek taldean zuten eragina behatzea ere, modu horretan jokaeren aukeraketa egin
baitzezaketen.
Hala ere, portaera berri horiek ezartzea ez zen lan erraza; liderrak portaera horien oinarririk ez
bazuen, nahiko zaila egiten zen lider horren ehuneko ehuna lortzea.
Portaeraren ikuspegiaren atzean dagoen oinarrizko ideia da identifika daitezkeela edozein
testuingurutarako eta egoeratarako zuzendaritza eraginkorra nolakoa den azaltzen duten
lidergoaren portaeraren dimentsio unibertsalak. Horretarako, norbanakoaren portaeren
analisian oinarritu ziren.
Jarraian, beste ikerketa klasiko bati helduko diogu (Lewin, Lippitt eta White, 1939). Ikerlan
hori gazteen hainbat klubetan (haur-txoko edo jolastokietan) gauzatu zen. Horretarako, hiru
lider behatu zituzten, eta horietariko bakoitzak lidergo estilo bat jarraitzen zuen (bata
autokratikoa, bestea laissez-faire, eta azkena demokratikoa). Haur talde bakoitza estilo horietako
batetik pasatu zen. Modu horretan, lidergo-estiloak talde-giroan nola eragiten zuen aztertu
nahi zen. Ikerketaren diseinuak berak deuseztatzen zituen haur bakoitzaren izaerak
emaitzekiko eduki zitzakeen eraginak; horrela, besteekiko bereizten zuena edo bere portaeran
aldaketak eragiten zituena zen talde bakoitza zuzentzeko modua. Azken finean, ikerlariek
liderraren benetako eragina frogatu nahi izan zuten, hau da, liderraren portaerak taldearen
portaera aldatzen zuen edo ez baieztatzea.
Aldi berean, aipatzekoa da ekoizkortasuna ere. Argi dago haur baten eta heldu baten
ekoizkortasun-maila ez direla berdinak izango. Horrez gainera, kontuan hartu behar da
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haurrak jolastoki edo haur-txoko batean daudela, eta leku horren helburua ez dela ekoizpena.
Oro har, taldeko haur bakoitzak (liderrak barne) indibiduo bakar eta ez-errepikakor bilakatuko
duten ezaugarri bereizgarriak izan ohi ditu; baina, aldi berean, taldeko haurren hainbat
portaera bat datoz lider espezifiko batekin.
Hala ere, eta aurrera jarraitu baino lehen, azpimarratu beharra dago lider mota horiek
aukeratzearen zergatia. Garai hartan, mugimendu politikoa hiru taldetan banatzen zen: alde
demokratikoa, autokratikoa eta laissez-faire; horregatik, gizartearen kezka zela medio gertatu
ziren aukeraketa zehatz horiek. Jarraian deskribatzen da lider mota bakoitza:
•

Lider demokratikoa. Hiru liderren artetik eraginkorrena bailitzan hartu zuten. Lider
mota honek taldea bat eginda mantentzen du eta taldekide guztien morala igoarazten
du. Aldi berean, liderrak taldeko helburuak lortzeko erraztasuna du, nahiz eta uneoro
taldearekin ez egon. Beste estiloetan ez bezala, estilo honetako haurrek lider
demokratikoaren helburuak lortu zituzten.

•

Lider autokratikoa.

Talde

honetako

haurrak

besteak

baino

askoz

ere

eraginkorragoak ziren, nahiz eta kasu honetan euren morala askoz txikiagoa izan.
Lider autokratikoa zuten haurrek liderraren presentziaren ondorioz soilik lan egiten
zuten; are gehiago, hura ez zegoenean lan gutxiago egiten zuten eta taldekideen arteko
oldarkortasun-maila areagotu egin zitekeen, asebetetze-maila eta ekoizkortasun-maila
baxuak izanik.
•

Laissez-faire liderra. Lider mota honen gakoa da, nahiz fisikoki taldean egon,
liderraren papera ez betetzea.

Ohio State Unibertsitateko lidergo-eredua
Bigarren Mundu Gerraren ondorena oso denboraldi egokia izan zen lidergoaren inguruko
ikerketentzat. Konduktismoaren gorakadak portaeraren neurri objektiboak eta baliozkoak
bilatzera zuzendu zituen ikerketak, lider eraginkorrak zein ziren topatzeko asmotan.
Testuinguru zibiletan edo militarretan egindako ikerketetan, liderraren 1.800 ezaugarri aztertu
zituzten, eta horietako 150 soilik hautatu zituzten ezaugarri egokitzat. Mendekoek, beren
liderraren portaeraren ezaugarriak deskribatzerakoan, lau dimentsio bereizten zituzten; gero,
dimentsio horiek bi dimentsio izatera murriztu ziren: kontsiderazio-dimentsioa eta egitura287
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hastapenaren dimentsioa. Horrela, bi dimentsio horiez osatutako eredu teorikoa nagusitu zen
lidergoaren literaturan 80ko hamarkadaren erdialdera arte.
•

Kontsiderazio-dimentsioa. Hitzak dioen bezala, kasu honetan, liderrak aintzakotzat
hartzen ditu mendekoak, laguntasunaren aldetik taldekide guztien ongizatea bilatzen
baitu; guztien arteko elkartasuna eta hobekuntza ditu helburu.

•

Egitura-hastapenaren dimentsioa. Kasu honetan, liderra teknikoagoa da. Bere
taldeak betebehar zehatzak betetzeko, bai taldearen funtzio guztiak bai bereak
antolatzen eta zuzentzen ditu alderdi formaletik. Barne hartzen ditu, beraz, zereginak
betetzera zuzenduriko portaerak.

Ikerlari horiek aurkitu zutenez, bi dimentsio horiek erlatiboki nahiko independenteak ziren,
hau da, lider batek altu edo baxu puntua zezakeen dimentsio horietako bakoitzean.
Nahiz eta Ohio Stateko Unibertsitateak lidergoaren inguruko ikerketa asko egin, emaitzak ez
ziren oso fidagarriak izan. Izatez, hiru metodoak (inkesta, elkarrizketa eta gertakari kritikoak)
lider guztiekin erabiltzen ziren, baina lider berberarekin erabilitako metodoek emaitza erabat
ezberdinak ematen zituzten, berdina eman beharrean. Aurkikuntza iraunkor bakarra liderraren
kontsiderazioaren eta mendekoen asebetetze-mailaren arteko korrelazio altu eta positiboa
litzateke.

Michiganeko Unibertsitateko lidergo-eredua
Ohio Stateko Unibertsitateak bere ikerketak egin zituen aldian, Michiganeko Unibertsitateak
ere gauza bera egin zuen. Lidergoaren portaeraren, taldeko prozesuen eta lantaldeen jarduteko
neurrien arteko erlazioak identifikatzeari ekin zioten.
Metodologiari dagokionez, inkestak eta elkarrizketak erabili zituzten, batik bat, eta liderraren
ezaugarriak bi taldetan banatzera iritsi ziren; alde batetik, ekoizkortasun handiko taldea
(eraginkorrak) eta, bestetik, ekoizpen baxuko taldea (ez-eraginkorrak).
Oro har, nahiz eta ekoizpen handiko taldeen eta ekoizpen txikiko taldeen artean
desberdintasunak egon, kasu askotan, ondorio antzekoetara iritsi ziren. Esate baterako,
hierarkia handikoen artean ez zegoen inongo desberdintasunik, nahiz eta adina edo sexua
ezaugarriak erabat ezberdinak izan. Ekoizpen handiko taldean, portaerak berdintsuak ziren;
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erabakiak denen artean hartzen ziren, talde homogeneoa sortuz, eta konfiantzazko giroa
sortzen zen, bateratasuna eta laguntasuna mantenduz. Ekoizpen txikiko taldean, aldiz,
taldekide bakoitzaren portaerak oso ezberdinak ziren baina, hala ere, denak zeuden
ekoizkortasunera bideratuak.

Blake eta Mouton ikerlarien lidergo-eredua
1964. urtean, Blake eta Moutonek eredu berriak garatu zituzten, aurreko ikerlanetan
oinarrituta. Lanarekiko interesa eta erlazioen interesa faktoreetan oinarrituz, berrikuntzak
sartu eta aldagai independenteak sortu zituzten.
Blake eta Moutonek, aldagai independente horiekin, gerentzia-hesiaren eredua sortu zuten; azken
finean, liderra antzemateko taula antzeko bat zen. Taulan, liderra antzemateko nahikoa zen
zenbakietan erreparatze hutsa; modu horretan, liderra izango zen 9 zenbakiari gehien
hurbiltzen zitzaiona.
Halaber, taula horrek sortzen zuen lauki-sarearen arabera, zortzi lider mota zeuden; hala ere,
honako hauek dira gehien errepikatzen zirenak behin eta berriro:
•

Pobretutako lidergoa (1,1). Eginkizunari eta harremanei dagokionez, lider txarra. Ez
jarduteagatik eta axolagabetasunagatik bereizten da, hots, liderraren papera ez
betetzeagatik.

•

«Kanpoko klub»aren lidergoa (1,9). Eginkizunari dagokionez lider txarra; harremanei
dagokionez, aldiz, lider ona. Lider gizartekoia da; taldearen ongizatean asko zentratzen da
eta, ondorioz, alde batera uzten ditu betebeharrak, seriotasuna eta eraginkortasuna.

•

Erdibideko lidergoa (5,5). Eraginkortasun-maila ertaina, bai harremanei bai lanari
dagokionez. Erdipurdiko liderra da; premiazko helburuak betetzen ditu inongo arazorik
ez edukitzeko, eta taldekideen eta erakundearen beharrak guztiz bete gabe gauzatzen
du bere lana.

•

Lidergo autoritarioa (9,1). Lan alorrean ona, baina kideen harremanetan nahiko txarra.
Kasu honetan, liderra lanean eta enpresaren helburuetan oinarritzen da batik bat,
taldearen gizatasuna kontuan hartu barik.
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Ekipoko lidergoa (9,9). Bi alorretan, bai lanean bai harremanetan, lider eraginkorra.
Antolakuntzaren helburuak era egokian betetzen saiatzen den liderra, lana modu
eraginkorrean bideratuz eta, aldi berean, taldekideen arteko erlazioak era egokian eta
osasuntsu mantenduz.

Eredu honetan, 9,9 lidergoa ezin hobetzat hartzen da, taldeak asebetetze- eta eraginkortasunmaila altuak lortuko dituela aurreikusten baita. Behin liderraren estiloa edo orientazioa
neurturik,

edozein

egoeratarako

estilo

erabilgarria

bereganatzen

lagunduko

duten

entrenamendu-programetara jo daiteke.
Ikuspegi horren mugetako bat da eredu guztiek uste dutela lidergo- edo zuzendaritza-postuak
betetzen dituzten pertsona guztiek sakonki ezagutzen dituztela kategoria bakoitzeko portaera
guztiak eta, are gehiago, erabil ditzaketela beharrezko dutenean. Alabaina, uste horiek ez dira
beti baieztatu.

Liderraren boterearen eta eraginaren ikuspegia
Helburuak lortzerakoan besteek zenbaterainoko eragina eduki dezaketen garrantzitsua denez,
liderraren boterea eta eragina hobeto ezagutzea funtsezkoa izan da.
Abraham Zaleznik-ek dioenez, lidergo eragingarria boterean datza. Gaur egun, boterea nork
duen galdetzean, lantegi txikietan agian nagusiek dutela pentsa daiteke. Baina, nork du boterea
lantegi ertainetan edo handietan? Galbraith-en ustetan, lantegiko langile profesional guztiek.
Gaur egun, aginte guztia ez dago nagusiaren esku; langileek, akziodunek eta kudeatzaileek
eragin dezakete. Botereak noiz, nori, nola eta non agintzeko gaitasuna ematen du, ekintza
bideratuta dagoenean; baina bada beste modu bat boterea adierazteko: eragina. Eraginaren
bitartez, pertsona batzuk gai dira besteak beren nahietara bideratzeko.
Laburbilduz, norbaitek bere boterea ezar dezake azpian dituenengan eta horiek boteredunak
nahi duena egingo dute; baina bere azpian ez daudenengan hierarkikoki eragiten badu, horiek
ere bere gogoko gauzak egitera bultzako ditu.
Liderraren botereari eta eraginkortasunari erreparatuz, bost botere mota bereizten dira
(Muchinsky, 2000):
•
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gaitasuna; hala nola, kargua edo ardura igotzea, soldata igotzea, oporrak, eta abar.
•

Botere hertsatzailea. Erakundeak langilearen jokabidea zigortu dezake, hala nola,
kaleratuz edo soldata jaitsiz.

•

Legezko boterea. Agintaritza ere esaten zaio. Langileak uste du legezkoa dela
erakundeak bere gain jartzen duen boterea.

•

Adituaren boterea. Aholkulariei laguntza eskatzen zaie. Adituen boterearen muina
trebakuntza da, alegia, pertsona batengandik jasotako gaitasunak edo ezagutzak.

•

Erreferentziaren boterea. Langile batek beste pertsona bat mirets dezake, hura den
bezalakoa izan nahi baitu; aldi berean, beste pertsonaren gustuko izan nahi du. Beste
pertsona horrek langilearen erreferente gisa balioko du.

Yukl ikerlariak (1994), besteengan eragina izateko orduan, hiru maila daudela argitu zuen, hau
da, hiru emaitza zeharo ezberdin:
•

Konpromisoa. Pertsona batek beste bati eskakizun bat egiten dio eta hori aurrera
eramateko ahalegin handia egiten du.

•

Ados egotea. Pertsona bat edozer gauza egiteko prest dago edonork eskatuta ere,
baina hori lortzeko ahalegin txikia egingo du.

•

Erresistentzia. Pertsona batek eskakizunei uko egiten die, eta eskakizun horiek
aurrera ez eramaten saiatzen da.

Bestalde, Ragins eta Sundstrom (1989) autoreek genero arteko ezberdintasunak argitu zituzten
boterearen barruan. Emakumeek boterea eskuratzeko zailtasun handiagoa edukitzen dute;
gizonezkoek, berriz, zailtasun gutxiago dituzte beren genero pertenentzia dela-eta.

Lidergoaren egoeraren edo kontingentziaren ikuspegia
60ko hamarkadan, jokabidezko ikuspegiek eta ezaugarrien teoriek eragindako desilusioa zela
eta, teoria sorta berria sortu zen: egoeraren edo kontingentziaren teoria. Aurreko teoriekin
alderatuz, ordura arte ikusi gabeko aldagaia hartzen zuen kontuan, hots, egoera.
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Egoeraren ikuspegitik, ez da ezeztatzen aurreko teoriek baieztatutakoa. Liderrak hainbat
portaera adieraz ditzake egoeraren eta testuinguruaren arabera, eta liderra ez den beste
pertsona batek liderrak dituen ezaugarriak ere jaso ditzake. Ikuspegi horren teoriak bi
elementuri (egoera eta pertsona) egiten die erreferentzia behin eta berriro, baina, aldi berean,
elementu berriak gehitzen zaizkie bi horiei. Bi horien interakzioari esker, liderra
eraginkorragoa izan daitekeela uste da. Egoera eta pertsona bakoitzak konbinaketa bat osatzen
du. Egoeraren ikuspegitik, liderraren portaera-eredu baten eraginkortasuna bat dator egoerak
ezartzen dituen eskakizunekin. Oro har, teoria horiek azpimarratzen dute lidergo estilo
ezberdinak egokiak direla erakundeko egoera ezberdinek eragindako beharrentzat.
Jarraian, ikuspegi horrek barne hartzen dituen hiru teoria nagusiak aipatuko ditugu; izan ere,
antolaketaren garaian behar diren lider zehatzak zein diren zehazten laguntzen dute.

Fiedler-en gertakizunaren lidergo-eredua
1967. urtean, Fiedlerrek lehendabiziko aldiz egoera kontuan hartzen zuen teoria sortu zuen.
Testuinguru horretan, Fiedler adituak (1967) kontingentziaren eredua garatu zuen, non
liderrak bere jarraitzaileengan eragiteko gaitasuna egoeraren arabera aldatzen zela baitzioen.
Bere ereduaren elementu nagusiak dira liderraren ezaugarriak, egoeraren kontrola eta
liderraren eraginkortasuna.
Hasiera batean, jokabideetan eta liderraren ezaugarrietan oinarritua zegoen eta, egun,
lantaldeetan oinarritzen da bereziki.
Ikuspegi hori ezaugarrien eredu ezberdinetan oinarritzen da, baita liderraren portaera
ezberdinetan ere. Modu horretan, liderraren eraginkortasunerako bi alderdi nagusi bete behar
direla dio: alde batetik, liderraren orientazio psikologikoa eta, bestetik, testuinguruaren hiru
alderdiak: talde-giroa, lanaren edo betebeharren egitura, eta liderraren botere-posizioa.
Horrela, teoria honetan bi faktore dira garrantzitsuenak: kontingentzien teoriaren araberako
lidergoaren estiloa, eta lidergoaren ariketarako egoeraren egokitasun-maila.
Teoria hori liderraren eta taldearen arteko sistema kontziente elkarreragilean oinarritzen dela
kontuan hartuta, Fiedlerrek LPC (Least Preference Co-Worker) izeneko tresna garatu zuen
liderraren nortasuna edo estiloa ebaluatzeko. Bi muturretako adjektiboak azaltzen diren zortzi
puntuko eskala bipolar multzo batez osatua dago, eta euren muturretan bi adjektibo agertzen
dira (adibidez, atsegina-desatsegina). Liderrei eskatzen zaie ondo lan egin duten pertsonengan
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pentsatzea eta, ondoren, pixka bat okerrago lan egin duten pertsonengan pentsa dezaten.
Jarraian, eskala horietako adjektiboak erabiliz, pertsona hori puntuatzen dute. Bertan ateratako
LPC puntuazioaren arabera, lider motak bereizten dira.
Modu horretan, LPC eskalan puntuazio altua ateratzen bazen, liderrak motibazio altua eta
pertsonarteko harremanetarako prestutasuna azalduko zuen, eta giza taldearen harremanak
kontuan hartzen zituela baieztatzen zen. Aldiz, LPC puntuazio baxua ateratzen bazen, guztiz
kontrakoa adierazten zuen, hau da, liderrak lanaren helburuetan eta lanean sortutako
arazoetara mugatuko ziren, eta bigarren mailan utziko zituzten harreman pertsonalak.
Puntuazio horien interpretazioan, Fiedlerrek honako hau dio:
•

LPC altuko subjektuek interesa agertzen dute harremanetan; pertsona batekin gaizki lan
egin arren, beste alderdi batean lagun izatea posible dela aipatzen dute.

•

LPC baxuko pertsonak zereginetara bideratutako liderrak dira. Kasu horretan, lanarekin
erlazionatutako arazoak eta zereginak bilakatzen dira pertsona horien oinarrizko
jarduera.

•

LPC erdibideko puntuazioak zailak dira interpretatzen eta, hortaz, ez dira kontuan
hartzen teorian. Aipatzekoa da, ordea, Kennedyk (1982) erakutsi zuenez, LPC
ertainekoek zeregin egokiak erakutsi dituztela hainbat egoeratan.

Lidergoaren egoera ebaluatzeko garaian, liderrak taldearekiko zuen eragina baieztatu nahi izan
zuen Fiedlerrek. Baina, horretarako, hiru puntu garrantzitsu bete behar ziren. Fiedlerrek
egoerak sailkatzea ahalbidetzen duten hiru dimentsio aurkeztu zituen horretarako: zereginaren
egituraketa, liderraren boterea kokatzea, eta liderraren eta taldekideen arteko harremana.
Egoeraren aldekotasun-maila sei galderei emandako erantzunen arabera zehazten da. Galdera
horiek hiru eta bost puntuko eskaletan erantzuten dira. Hiru dimentsio horien arteko erlazioak
baldintzatuko du lidergo-egoera baterako egokitasuna. Egoera egokiena sortuko da zereginegituraketa altua izatean, liderrak botere-gaitasun altua izatean, eta liderren eta kideen artean
harreman baikorra egotean.
LPC indizearekin ateratako oktanteen konbinazioak agertuko luke egoera bakoitzean taldeak
jarduera eraginkorra lortzeko beharko lukeen lider mota.
Halere, Fiedlerren teoria ez da kritiketatik kanpo gelditu (Brown, 2000; Vecchio, 1998; Yukl,
293

LIDERGOA ERAKUNDEETAN

7

1998; Zaccaro, 1998). Kritikak, gehienbat, puntu hauetan oinarritu dira:
1) Teoriaren arabera, nortasuna egonkor mantentzen da denboran zehar eta egoeren
arabera.
2) Singh eta laguntzaileek (1979) zioten faktorerik garrantzitsuena ez zela lider-jarraitzaile
harremana, baizik eta boterea.
3) Kennedyk (1982) egindako ikerketan, LPC puntuazio ertaineko subjektuak oro har,
lorpen hobeak izan zituen LPC altua edota baxua zutenekin baino.
4) Erabilitako neurketa-instrumentuek eta erabilitako eredu espekulatiboak sortu dituzte
azken kritikak.
Kritika horietako asko erori egin dira fidagarritasun-datu berriekin; hala ere, beste batzuek
oraindik erantzunik gabe jarraitzen dute.
Fiedlerrek eta Garcíak (1987) baliabide kognitiboen teoria izenekoarekin LPC teoria hedatu
zuten. Azken horrek bestea osatu nahi du, bertan agertzen ez diren arazo batzuei helduz.
Bertan, errendimenduarekin erlazionatzen dituzte adimena, esperientzia eta antzeko
errekurtso kognitiboak. Horren arabera, errendimendua interakzio konplexu baten ondorio
da. Alde batetik, liderraren ezaugarriak (adimena eta esperientzia), liderraren portaera eta,
bestetik, lidergoaren bi egoera (estresa eta talde-lana).
Lehen proposamena da liderraren gaitasunak (adimenak) taldearen errendimendu ona eragiten
duela, liderra zuzendari denean eta langileak lana taxuz egiteko gidatu behar direnean bakarrik.
Liderrak trebetasunik ez badu baina langileak bai, eta biek helburu berbera badute, hobe da
zuzendari ez den lider bat, zuzendari dena baino.
Bigarren iradokizuna da estresak erabakiaren kalitatea eta adimena eraldatu egiten dituela.
Zenbat eta estres gutxiago, orduan eta adimen eta gogo gehiago; estresa gehitzean, aldiz, ez da
errendimendua gehitzen; beraz, estresak informazio-prozesaketan eta erabakietan eragiten du.
Hirugarrenak dio estresak eragina duela esperientziaren eta errendimenduaren arteko
harremanean. Esperientzia duten liderrek, estres gutxi dutenean, adimenera jotzen dute;
estres-maila handia denean, ordea, esperientzia erabiltzen dute. Esperientziarik ez duten
liderrek, bi kasuetan, adimenera jotzen dute.
Ikerketak egin dituzte estres-maila altua dutenekin (militarrak gerran eta suhiltzaileak
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suteetan); horientzat, komeni da ikaskuntza gehitzea, esperientzia gehiago izan dezaten. Hala
ere, ikerketa gehiago egin behar dira gai honetan, benetako erlazioak aurkitzeko.

Hersey eta Blanchard adituen egoerazko lidergo-eredua
Egoerei buruzko beste eredu hau Hersey eta Blanchard adituek 1982an Ohioko
Unibertsitateko ikerketetan eta Reddin-ek 1967an gauzatutako zuzendaritza-estiloen teoria
tridimentsionalean oinarrituz sortutakoa da. Hasiera batean, teoria horri bizi-ziklo teoria
esaten zitzaion, eta gurasoek euren seme-alabekin edo irakasleek euren ikasleekin izaten zuten
lidergo-estiloetara bideratuta zegoen; oihartzun handia zuen erakunde-arloan.
Egoerazko lidergoak antzeko hiru lidergo mota barne hartzen ditu:
•

Lidergoaren bizi-zikloaren teoria: Hersey eta Blanchard egileena.

•

Egoerazko lidergoaren teoria: Herseyren egokitzapena.

•

Egoerazko lidergoaren II. teoria: Kenneth, Blanchard eta lagunen proposamen berria.

Egoerazko lidergoaren teoria horren eraginkortasuna lidergo motaren, egoeraren eta
jarraitzaileen ezaugarrien mende dago. Hiru ezaugarri horietatik garrantzitsuena jarraitzaileak
dira, egoera eta lidergo mota egokiak izan arren, jarraitzaileak ados ez badaude bete behar
duten zereginarekin, ez baitute beteko.
Lidergo mota liderraren jokabidearen bi dimentsioen interakzioaren arabera gauzatuko da. Bai
eskaintzen duen helbidearen arabera, baita sostengu sozioemozionalaren arabera ere. Bi
dimentsio horiek bat datoz Ohioko ereduaren bi dimentsioekin, eta euren arteko
konbinazioak oinarrizko lau lidergo mota edo estilo (E) sortzen ditu:

E1)

Antolatzailea. Lider mota hau lana garatzeko uneoro bertan ibiltzeagatik

bereizten da. Argibide zehatzak ematen ditu lanaren helburu guztiak lor daitezen. Berak
erabakitzen du jarraitzaile edo taldekide guztien rol guztiak nola definitu eta zehaztu, lana
nola zuzendu, nola koordinatu.

E2)

Saltzailea. Bere azpiko langileei bere ideiak saltzen saiatzen da; hau da, liderrak

berak sortutako ideiak ezin hobeak direla azpimarratu nahi die taldekide guztiei. Modu
horretan, liderrak zehaztuko ditu partaide guztien rolak eta betebeharrak, betiere bi
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noranzkotako erlazioa mantenduz.

E3)

Parte-hartzailea. Parte hartzeak liderraren eta taldearen arteko komunikazioa

eta koordinazioa erabatekoa izatea dakar. Hau da, erabakiak hartzeko orduan, lidergoak
elkarrekintzune oro kontuan izango ditu bere mendekoak, eta ezinbesteko izango dira
bien arteko elkarrizketa eta interakzioa. Horrela, liderrak eta jarraitzaileek batera hartzen
dituzte erabakiak.

E4)

Ordezkaritza-emailea. Kasu honetan, liderrak ez du botere osoa izango, ez

da taldeko erabateko burua. Liderrak besteei ematen die ordezkaritza; horregatik, sostengu eta
orientazio gutxi eskaintzen du. Taldeko mendekoek, bakoitzak bere postutik, beren
erabakiak eta zuzendaritza bideratzen dituzte; edonor izan daiteke lider, esku hartzeko
aukeratzen badute.
Jarraitzaileen heldutasuna (H) ere oinarrizko elementua da, eta bi dimentsiok osatzen dute:
jarraitzailearen gaitasunak eta borondateak. Bi dimentsio horiek heldutasunaren lau maila
eratzen dituzte:

H1)

Gaitasun eza / borondate eza: subjektuek ez dute ez gaitasunik ez eta

borondaterik ere erantzukizuna izateko.

H2)

Gaitasun eza / borondatea: subjektuak ez dira gai, baina prest daude behar

dena egiteko.

H3)

Gaitasuna / borondate eza: subjektuak gai dira, baina ez dute gauzak

egiteko borondaterik.

H4)

Gaitasuna / borondatea: jarraitzaileek ahal dute eta nahi dute.

Lidergo mota eta heldutasun-maila bateratzean, heldutasun-maila bakoitzerako lidergo egokia
zehaztu daiteke. Horrela, Hl kasuan, lidergo egokiena antolatzailea litzateke, H2an saltzailea,
H3an parte-hartzailea, eta H4an ordezkaritza emailea.
Lidergo moten ebaluazioan, Herseyk lau eskala erabili zituen: bi borondate egokia neurtzeko,
eta beste biak lidergo mota neurtzeko. Egoerazko teoriaren baliozkotasuna neurtzerakoan,
autore gehienek uste dute ez dagoela ondorio irmo batzuetara ailegatzea ahalbidetzen duen
ikerketarik.
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House-en helmuga-bidea deritzon lidergo-eredua
Teoria horren aurrekari dira aurrerantzean aipatuko diren Evans (1970) eta House (1971).
Teoria hori, batik bat, honako bi puntu hauen alternatiba gisa sortu zen: lehena, Ohioko
Unibertsitateak egindako jokabidezko ikuspegiagatik eta, bigarrena, ordura arte zegoen egoeraereduagatik.
Lidergoaren inguruan adierazitako helmuga-bidea teoria Housek proposatu zuen lehen aldiz.
Horren arabera, lidergoa aurrera eramateko moduak helburuak betetzeko bideak bilatzean
oinarritu behar du. Teoria hori helburuak lortzeko bideetan oinarritzen da. Housen eta bere
laguntzaileen ustez, liderraren rol garrantzitsuena jarraitzaileen motibazioa da.
Teoria horrek dio mendekoaren eginkizunak betetzeko moduak eta horren gogobetetzeak
harreman zuzena dutela inguruneko ezaugarriekin, mendekoaren ezaugarriekin eta liderraren
estiloarekin. Hori horrela, gainbegiratzaileak mendekoen motibazioa eta asebetetzea susta
dezake, postuan eginbeharra ondo gauzatzeagatik sariak eskainiz edo eginbeharren helburuak
lortzeko bidea erraztuz. Hori lortzeko, liderrak ongi zehaztu behar ditu helburuak.
Horretarako, liderrak lau estilo desberdinez balia daitezke. Estilo bakoitza egoeraren zein
mendekoen ezaugarrien arabera izango da onuragarriagoa.
Teoria horren arabera, honako puntu hauen baitakoa izango da mendekoen zeregina
lanpostuan eta beren asebetetze-mailan: alde batetik, egoeraren ezaugarrien arteko
erlazioengatik; bestetik, mendekoaren ezaugarriengatik eta, azkenik, liderraren estiloagatik.
Aurreko paragrafoan aipatutako motibazioa eta gogobetetzea lortzeko, liderrak argitu beharko
ditu lortu nahi diren helburuen bideak. Eta, horretarako, lidergo estilo ezberdinak daudela dio:
•

Babesle estiloa. Laguntzaileen beharretan eta ongizatean kezka azaltzea litzateke.
Taldeko harremanak kontuan hartzen dira, beti ere norbanakoaren beharrak asebetez.

•

Zuzentzaile estiloa. Zereginak egituratzean, arauak finkatzean, berengandik espero
dena azaltzean edo taldeari argibideak ematean datza.

•

Parte-hartzaile estiloa. Hartu beharreko erabakietan beren ideiak kontuan izatea
litzateke. Liderrak erabakiak bere mendekoekin hartzen ditu.

•

Lorpenari bideratutako estiloa. Ongi egindako lana eta lortutakoa jakinaraztea
litzateke. Liderrak bere mendekoekiko konfiantza adierazten du. Eskuarki, lidergo
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mota honetan, liderrak helburu izugarriak ezartzen ditu, beti ere lorgarriak direnak,
noski.
Teoria horretatik abiatuz, zenbait iragarpen egin dira liderraren baldintzapean dauden
jarraitzaileengan, lidergoaren teoriek izango duten eraginaren inguruan.
Egoera edo eginbehar bat aspergarria, arriskutsua edo estresagarria izanez gero, estilo
egokiena babeslea izango da, antsietatea gutxitu egingo baitu, besteak beste.

Vroom eta Yetton adituen lidergo parte-hartzailearen eredua
Beste lidergo bat da Vroomek proposatu eta Arthur Jagok landu zuena; hots, lidergo partehartzailea. Lan bat eratua edo eratu gabe dagoela jakinik, lider batek egoera horretara egokitu
behar du bere lidergoa. Eredu horrek dio liderrak bide markatu bat jarraitu behar duela,
langileen parte-hartzea mailaz maila igo dadin.
Erabakiak hartzerakoan agertzen den teoria litzateke; teoria arauemailea izatea du oinarrizko
ezaugarri, hau da, erabakiak hartzeko garaian jarraitu behar diren pausoak eta arauak
adieraztea. Teoria zazpi kontingentzia eta bost lidergo-estilo posiblerekin aurkeztu zen.
Lidergo mota hori ona izango da erabaki ona hartzen denean, baita gehiengoa erabakiaren
alde dagoenean ere. Horrela, erabaki onena hartzeko unean, liderrak egoera aztertu behar du,
gero bost aukeretatik onena aukeratzeko. Lidergo-estiloak honako hauek dira:
•

Autokratikoa AI. Liderrak berak bakarrik konpontzen du arazoa edo hartzen du
erabakia, unean duen informazioa erabiliz.

•

Autokratikoa AII. Liderrak besteen bidez lortzen du informazioa (arazoa kontatuz
edo ez kontatuz), baina gero, berak bakarrik aurkitzen die arazoei konponbidea.

•

Konpultsiboa I. Liderrak besteekin partekatzen du arazoa; modu indibidualean egiten
du (taldean bildu gabe), euren ideiak eta esatekoak entzunez. Gero, erabakia bakarrik
hartzen du, baina besteen eragina islatzen da.

•

Konpultsiboa II. Liderrak arazoa taldean partekatzen du, eta taldean biltzen ditu
esatekoak entzuteko. Gero, erabakia bakarrik hartzen du, baina besteen eragina
islatzen da.
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Taldekoa II. Liderrak arazoa taldekideekin banatzen du taldean, eta guztiek batera
sortzen eta ebaluatzen dituzte aukerak, erabakiak hartuz.

Kontingentziei dagokienez, bost puntuko eskala bateko galderari erantzunez ebaluatzen dira
(«inolako garrantzirik ez» dioenetik «oinarrizko garrantzia» adierazten duenera). Emandako
erantzunetatik abiatuz, erabaki multzo bat garatzen da; horren bidez, aukera bakoitzerako
egokiena den lidergo-jokabidea erakutsiko da.
Eredu horren ebaluazio kritikoa oso baikorra izan zen; une horretan zegoen eredurik egokiena
zela baieztatuz.

Liderraren eta mendekoen arteko trukea (LMX)
Teoria honek arreta berezia eskaintzen dio liderraren eta bere mendeko taldekide bakoitzaren
arteko harremanari. Horrela, teoria horrek dioena da liderrak lidergo-harreman bat eratzen
duela jarraitzaile bakoitzarekin, guztiekin estilo orokor bat azaldu ordez. Modu horretan,
liderraren eta jarraitzaile bakoitzaren harremanaren izatea eta garrantzia onartzen ditu, eta
harreman horien eraginkortasun-maila ikertzeari ekiten dio. Horrela, hauexek lirateke
harreman horiek dakartzaten bi talde motak:
•

Ingroup: liderra taldearen barruan dago. Talde hau osatzen duten pertsonek lanaren
bitartez, helburuak lortzeko inplikazio handiagoz eta administrazio-lanak gehiago
banatuz erantzuten diote liderrari. Beste hitz batzuetan esanda, liderrarekiko leialak
dira. Liderrak arreta berezia jartzen dio mendeko bakoitzari, hark dituen betebeharrak
asebetez. Modu horretan, kide bakoitzaren autoestimua igo egingo da eta lan arloan
askoz ere eraginkorragoa izango da.

•

Outgroup: liderra taldearen kanpoan dagoela dirudi. Talde honetako liderrak kalitate
baxuko harremana du jarraitzaileekin, noranzko bakarrekoa (beheranzkoa) eta
konfiantza, errespetu eta eginkizun baxuak dituena. Ez dio arreta berezirik eskaintzen
taldekide bakoitzari; aginduak eta betebeharrak soilik zuzentzen ditu, bakoitzak bere
rola betez.

Hala ere, harreman horiek nola osatzen diren jakiteko, mota horretako erlazioek igarotzen
dituzten hiru faseak azalduko ditugu (Graen eta Cashman, 1975):
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Rola eskuratzea. Lehenengo fase honetan, liderrak bere mendekoari gauzatu behar
duen rola zehazten dio eta, aldi berean, taldekide bakoitzaren motibazioa, ahalmenak,
borondatea eta trebetasunak balioesten ditu. Rola eskuratzeak duen alderdi baikorra da
bi alderdiek dakitela une oro besteak berekiko errespetua nola adierazi behar duen.

•

Lider-taldekide erlazioa mantentzea. Bigarren fase honetan, bien arteko
negoziazioa sortzen da, eta bakoitzak bestearen rola nolakoa izatea nahi duen
adierazten du. Bien arteko adostasun informala gertatzen da eta horrek bakoitzaren
autonomia eta autoestimua lantzen ditu, besteak beste. Beste puntu garrantzitsuetariko
bat konfiantza hedatzea da, konfiantzak eraikitzen baitu erlazioaren oinarri gisa
gauzatu behar den lana zuzenki jorratzeko bidea; bai nagusiak bai bere mendekoek
izango dute erabakiak hartzeko eskubidea.

•

Rolak egunerokotasunean finkaturik. Hirugarren fase honetan, erabat erosoa da
denen arteko harremana, bakoitzak bete behar dituen rolak egunerokotasunean
finkaturik baitaude. Modu honetan, erabat sendoak dira elkarren arteko errespetua,
konpromisoa eta leialtasuna; aldi berean, une hartarainoko portaerei dagokienez,
portaera onak eta egonkorrak mantendu dira, eta txarrak eta ezegonkorrak, berriz,
desagertu.

LIDERGOAREN IKUSPEGI BATERATZAILEAK

Eredu bateratzaile moduan, kideen arteko eragin prozesua, liderra bera eta egoeraren
ezaugarriak aintzat hartzen dituzten ereduak dauzkagu. Horien artean, egozpenaren teoria,
karismadun lidergoaren teoria, lidergo eraldatzailearen teoria eta Chemers-en eredu
integratzailea modu sakonagoan ikusiko ditugu.

Egozpenaren teoria eta lidergoaren teoria inplizituak
Lidergoaren teoria inplizituak, gehien bat, egozpenaren inguruan oinarritzen dira. Baina zer da
egozpena? Egozpena da pertsona batek jasotzen edo ikusten duen ekintzei iradokitako
prozesu kognitiboa.
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Egozpenaren teoria hainbat modutara izendatu da: lidergoaren eskumenaren teoria eta gizarteinformazio lanketaren teoria, besteak beste.
Teoria horren arabera, ikuslearen adimenean bakarrik azaltzen da lidergoa, oro har,
jarraitzailearen adimenean. Lidergoa modu subjektiboan sumatzen den adierazpentzat hartzen
da, eta ez adierazpen objektibotzat.
Lord, Foti eta Phillips (1982) ondorio honetara iritsi ziren: gizabanakoek buruzagien ereduen
ezaugarriak mantentzen eta kontuan hartzen dituzte (alegia, beraientzat liderrak nolakoak
diren), eta horren arabera neurtzen dituzte lider errealak. Modu horretan, lidergoaren
eraginkortasuna modu subjektiboan zehazten da, eta ez modu objektiboan.
Bestalde, Phillips eta Lord-ek (1981) honako hau adierazi zuten: gizabanakoek zirrara
orokorrak garatzen dituzte liderraren eraginkortasunari buruz (liderrari buruz egiazkotzat
hartzen diren iritziak); gero, zirrara orokor horiek erabiltzen dituzte liderraren portaeraren
neurri zehatzak azaltzeko.
Horrez gainera, Meindl eta Ehrlich ikerlariek (1987) lidergoaren erromantzea aztertu zuten, alegia,
antolatzailearen balio-neurketarekin zein etekin lotzen edo parekatzen zen. Horien ikerketen
arabera, pertsonek balio-neurketa hobeak ematen zizkieten lidergoaren ezaugarriei egotzitako
etekinen emaitzei, lidergotik kanpo dauden ezaugarriei egotzitako etekinen emaitzei
(aurrekoen berdinak izanda) baino. Ondorio moduan, lidergoak bere gain hartu duela
ezaugarri «heroikoa» adierazten dute. Bestalde, bi egile horien arabera, lidergoak «rol
sinbolikoa» bete dezake eta, horren ondorioz, pertsonak ziurrago eta fidakorrago sentiaraz
daitezke. Azken horiek pentsatzen dute erakundearen patua eta aberastasuna esku onean
daudela.
Azkenik, teoria horrek liderraren lana neurtzeko galdetegiak proposatzen ditu, hala nola,
LBDQ. Esan daiteke ez dagoela oso argi liderraren portaera ala neurtzailearen multzo
kognitiboa neurtzen duten.

Karismadun lidergoa
Autore asko jardun dira karismadun lidergoaren inguruan lanean. Hala ere, kontuan hartu
behar da karismadun lidergoa ez dela oso gai ezaguna izan psikologiaren munduan. Azken
urteotan egoera aldatu egin da eta karismadun lidergoaren inguruko jakin-mina piztuz joan da,
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erakundeen prozesu motaren eta emaitzen eta horien lidergo motaren arteko erlazioa
ezagutzeko irrika dela eta; lidergoa zuzenki loturik baitago eraginkortasunarekin eta
antolakuntzarekin. Erakunde bateko lidergoari buruz mintzatzean, mementoko eskaerei eta
kexei erantzun diezaiekeen lidergo motari buruz hitz egiten da. Urte askoan, lidergoari
buruzko azterketa testuinguru antolatuan eta lanekoan oinarritu izan da, lidergoa pertsonak
edo taldeak zuzentzera mugatuz.
Max Weber izan zen karismadun liderrari buruz hitz egiten lehena, 1922an egindako Ekonomia
eta Gizartea liburuan. Karisma ezohiko nortasun gisa ulertzen zuen, naturaz gaindiko indar gisa
eta gutxitan ikusten diren ezaugarriak dituen nortasun gisa. Haren ustean, karisma aparteko
ezaugarri bat da, bere jatorrian magikoki baldintzatua, eta naturaz gaindiko botereak dituen
pertsonatzat hartzen da. Menderatze karismatikoak izaera guztiz emozionala du, iraultzailea,
autokonfiantzazkoa baina ezegonkorra, beste modu bateko menderatze bilaka daitekeelako
(legezkoa edo tradizionala).
Karismadun lidergoaren ezagutzan aitzindaritzat har daiteke Weber, hark egindako ekarpenak
ateak ireki zizkielako esparru horretan gero agertutako autoreei. Nahiz eta Bass autoreak
karismadun lidergoaren inguruan zuzenean lanik ez egin, MLQ lidergo eraldatzailea neurtzeko
tresna horretan karisma terminoa proposatu zuen lehen aldiz, beste faktore batzuen artean.
Aipatzekoa da Heider autorea ere, egozpenaren teoria eratu zuelako eta karismadun
lidergoaren kontzeptuaren teorizazioan lagungarri izan zelako; izan ere, teoria hori
jarraitzaileen hautematean oinarritzen da. Jarraitzaileek hautematen dute liderrak ezohiko
dohainak dituela; hau da, liderrarengan konfiantza izateaz gainera, harekiko aparteko
mirespena dute, gizaki gorena bailitzan. Beraz, liderraren portaerak eta ekintzak indar
magnetikoak lirateke, jarraitzaileak atzetik izateko aparteko ahalmena baitute.
Baina nortasunaren ezaugarrien azterketa ez zen nahikoa izan eta jokabideari garrantzia
ematen hasi ziren, egozpen karismatikoa baita elementurik garrantzitsuena, zeina ez baita beti
liderraren ezaugarriekin lotzen, baizik eta haren jarraitzaileek haren boterea hautemateko
moduarekin (Conger eta Kanungo). Bestalde, lider eraginkorra izateko jokabidearen
estereotipoa edo gidoia jarraitzen dute liderrek eta jarraitzaileek. Beraz, zenbat eta jokabide
gehiago ezarri, orduan eta handiagoa izango da karismadun lidertzat hartzeko aukera; bestalde,
jokabide-tipologia zehatzik ez dela existitzen uste dute. Beste autore batzuek, aldiz, uste dute
estimulazio intelektuala edota kontsiderazio indibidualizatua, esate baterako, jarraitzaileen aldetik
karismaren egozpenarekin zuzenki lotutako jokabideak direla.
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Halere, 80ko hamarkada arte ez zitzaion kasurik egin, erakundeko psikologoek eta
kudeaketaren managementaren ikerlariek karismadun liderrarekiko interesa erakutsi zuten arte.
Urte horietan lidergo berriaren teoriak agertu ziren, liderraren eraginari baino garrantzi
handiagoa ematen zietenak jarraitzaileei eta haien eta liderraren arteko harremanei. Horien
barnean dago karismadun lidergoa, lidergo eraldatzailearekin eta lidergo ameslariarekin edo
irudikorrarekin batera.
Gaur egun, karismadun lidergoa zehatzago definitzen da eta jarraitzaileen hautematean
oinarritzen da (hots, liderrak aparteko dohaina duela hautematea). Jarraitzaileek, liderrarekin
fidatzeaz eta hura errespetatzeaz gainera, super-izaki gisa idolatratzen dute.
Autore asko saiatu dira karismadun liderraren ezaugarriak identifikatzen. Aipatutako autoreak
dira gai horren inguruko aurrekariak, baina lidergo mota horren ezaugarriak xedatzeko
asmoarekin lanean hasi ziren autoreak hauek direla esan dezakegu:
Karismadun lidergoaren teoria ezagunenak Housena, Bennisena, eta Conger eta Kanungorena
dira.

Robert Housen teoria
Housek(1977) karismadun liderraren jokabide tipikoak agertu zituen:
a. Jarraitzaileen konfiantza mantentzeko inpresioak maneiatzea.
b. Eginkizuna helburu ideologikotzat definitzea, konpromisoa sortzeko.
c. Igurikimen handien komunikazioa.
d. Jarraitzaileen gaitasunean konfiantza adieraztea, autokonfiantza eraiki dezaten.
Gainera, jarraitu beharreko jokabidearen eredu gisa aurkezten dira. Ezaugarri pertsonalei
dagokienez: norbere buruarengan konfiantza-maila altua, nagusitzeko ahalmena, eta
norberaren sinesmenenganako uste osoa. Horrela, Housek zioenez, karismadun liderrak goimailako helmuga transmiti dezake jarraitzaileen konpromisoa eta energia erakarriz.
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Warren Bennisen teoria
AEBko laurogeita hamar lider arrakastatsuenak eta eraginkorrenak aztertu ondoren,
karismadun liderrek lau ezaugarri komun zituztela ondorioztatu zuen: xede batekiko ideia;
euren jarraitzaileek erraz identifika zezaketen modu argi batez transmititzeko gai izatea;
sendotasuna; eta helmugarekiko ikuspuntu argia. Gainera, euren aldeko puntu indartsuak
ezagutzen zituzten eta, ondorioz, kapitalizatzen zituzten.

Congerren eta Kanungoren teoria
1988. urteko teoria honen arabera, karisma egozpen-fenomeno bat da. Jarraitzaileek
karismadun ezaugarriak egozten dizkiote liderrari, liderraren jokabidea behatuz eta horiekin
erlazionatutako emaitzetan oinarrituz. Hauek dira liderrek (maila ezberdinean) aurkezten
dituzten jokabideak: a) statu-quoaren kontrako ikuspegi erakargarri baten alde egitea, b)
arriskatzea, d) modu ezohikoan jokatzea, e) boterea ondo erabiltzea, f) bere gaitasunekiko
konfiantza erakustea, eta g) krisietatik onurak ateratzea.
Egozpenak errazten dituzten ezaugarri pertsonalei dagokienez, urrats hauek jarraitu ohi
dituzte:
o Helburutzat amets bat aurkeztea eta hori modu ulergarrian antolatzea.
o Helburuarekiko konpromiso pertsonala.
o Helburuak ez-ohikoak bailiran hautematea.
o Baikorrak dira eta euren buruarenganako konfiantza dute.

Funtsezko ardatzak karismadun lidergoaren ikerketan
40ko hamarkadaren amaieran, Weberren lanak hedatzen hasi zirenean, karismaren muina
aurkitzen jarri zuten arreta handiena. Galdera horren bi erantzun posibleetatik eratortzen dira
karismadun lidergoaren ikerketaren bi ardatzak: alde batetik, liderraren ezaugarri ezohikoak
eta, bestetik, bien arteko harreman-prozesua.
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1) Liderraren ezaugarriak
Lau multzotan sailka daitezke liderren propietateak:
•

Nortasun-ezaugarriak. Hain zuzen ere, hasiera batean, lidergoaren ikerketek
pertsona horiek ezberdin egiten zituzten nortasun-ezaugarriak aurkitu nahi zituzten.
Bereizgarri horietako bat nortasun nartzisista edo lausengu-beharra litzateke, pertsona
horiek euren autoestimu falta ezeztatuko luketelako, muturreko konfiantza aurkeztuz.
Hala ere, portaera horren azpian gehiegizko botere-beharra egon daiteke benetan.
Hori kontuan hartuta, bi motatako liderrak egongo lirateke: alde batetik, boterea
norberaren onurarako bilatzen dutenak (lider pertsonalizatuak) eta, bestetik,
helburutzat talde guztiaren ongizatea dutenak (lider sozializatuak). Azken horiek
izango dira lider eraginkorrak, ondorio positiboak izan ditzaketelako subjektuak
aldatzeko indar baikorra izanez. Lider pertsonalizatuak, aldiz, subjektuen garapen
pertsonala murriztu eta mendekotasuna ekar ditzake. Krisi-garaian eraginkorra izan
daitekeen arren, desegokia litzateke denbora luzerako egituraren egonkortasunerako
eta jarraitutasunerako.
Congerrek, horrez gainera, karismadun liderraren eraginkortasuna gutxitu dezaketen
beste egoera batzuk deskribatzen ditu: liderrak helburuak lortzeko beharrezko
baliabideak gaizki kalkulatzen dituenean, merkatuaren eta kideen beharren ebaluazio
ez-errealista egiten duenean, edota liderrak inguruneko aldaketak onartzen ez
dituenean.

•

Gaitasun edo baliabide kognitiboak. Lider eraginkorrak eta ez-eraginkorrak
bereizteko balioko lukete.

•

Liderrak taldean duen papera. Liderrak paper nagusia izango luke taldearekiko
harremanean eta, beraz, bere ardurak lirateke zuzentzea, energiaz hornitzea eta egin
beharrekoa modu egokian komunikatzea.

•

Ezaugarri fisikoak. Itxura ona, begirada erakargarria, ahots-tonu deigarria,
asertibotasuna, aurpegiko adierazpena eta giharren erlaxazioa. Bereizgarri horiek
gogatzearekin eta iturriaren sinesgarritasunarekin lotzen dira.

Azkenik, jakin beharrekoa da ezaugarri horien guztien jabe izatea baino askoz ere
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garrantzitsuagoa dela karisma egoztea edo leporatzea. Horrek ez du zertan ezaugarri batekin lotuta
egon eta, eskuarki, liderra norbait ezohiko eta jarraitzaileen erabateko fedearen merezidun
hautematearen ondorio da. Beraz, besteen onarpena izango da benetan garrantzitsua.

2) Lidergoaren prozesua
Lidergoaren prozesua talde bateko kideen jarduerak zuzentzeko eta gidatzeko eragina
litzateke, zenbait helburu lortzearren. Karismadun lidergoaren lehen formulazioetan, liderren
eragina norabide bakarrekotzat hautematen zen; hau da, nahiz eta karisma jarraitzaileek
egozten duten, karismadun liderraren irudia da bereganako dependentzia eta fede itsua
eragiten dituena. Horrek dakar liderraren arauak betetzera daraman konpromiso emozional
indartsua. Beste autore batzuek, aldiz, jarraitzaileen mendekotasuna ukatzen dute, liderraren
ikuspegia jarraitzea modu askean aukeratzen dutela defendatuz.
Liderraren eta jarraitzaileen harreman-prozesua hainbat fasetan gertatuko da (Conger, 1989):
I.

Liderrak bere helburua adierazten du. Horretarako, bere jarraitzaileen
beharrekiko sentikorra izan behar du, baita egoeraren zailtasunekiko ere.
Karismadun liderrak hutsuneak antzematen ditu, aldaketarako beharra sentitu
eta ordezko zerbait formulatzen du, hain zuzen, irudikapena. Helburu
interesgarria formulatzeko gai izan behar du, jarraitzaileentzat erakargarria
izateko.

II.

Helburua zein den jakinarazten du, mementoko egoerarekin atsekabea
erakutsiz eta ikuspegia aukera erakargarritzat deskribatuz. Gai izan behar du
erakundearen jarraitzaileengan bere irudikapenaren garrantzia transmititzeko
eta haiengan aldaketarako beharra finkatzeko. Horretarako, komunikatzaile
ona behar du izan.

III.

Bereganako konfiantza eraiki behar du besteengan. Horretarako, bere
burua eredutzat jarriko du, arrisku pertsonalak bereganatuz eta jokabide
ezohikoak eginez. Erakundeko kideen artean, karismadun liderrak gai izan
behar du bereganako eta baita irudikapenarekiko fedea eta konfiantza
iradokitzeko ere; arriskuak bere gain hartu, kausari dedikazio osoa eskaini, eta
abar.
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Helburua jarraitzaileek onartzea lortzen du liderrak. Liderrak jarraitzaileen
konfiantza eta hasierako helburua gauzatzea lortzen du. Irudikapena modu
egokian komunikatzea funtsezkoa da onartua izateko. Congerrek eta
Kanungok (1994) eredua birformulatu dute, bigarren eta hirugarren faseak
bateratuz.

Autore guztiek erretorikaren erabilerari garrantzi handia ematen dioten arren, azalpen gutxi
dago karismadun diskurtsoak eragin emozional eta motibagarri indartsuak zergatik sortzen
dituenaren inguruan. Horren arduradunak estimulu emozionalak eta sinboloak izango lirateke,
eduki literala baino gehiago. Komunikatzeko gaitasuna gaizki erabiltzeak honako ondorio
ezkor hauek eragin ditzake: gehiegizko autodeskribapenak, bere helburuarekiko gehiegizko
obsesioa, audientziak manipulatzeko inpresio faltsua sortzea, informazio ezkorra ezabatuz eta
baikorra gaineratuz konpromisoa bilatzea, gertaera ezkorretan arretarik ez jartzeko anekdota
positiboen errekurtsoa, kontrol-ilusioa sortzea, eta porrota kanpoko eraginei egoztea.
Congerren

eta

Kanungoren

(1994)

formulazioetan,

funtsezkoa

da

jarraitzailearen

autonomizazioa edo legitimazioa liderraren partetik. Prozesu horretan, jarraitzaileak bere
gaitasunekiko duen ziurtasuna indartzen da. Horren bidez, lan zailak egiteko eta emaitza
baikorrez kezkatu gabe ahaleginak egiteko nahia handitzen da.
Azken ikerketetan, karismadun liderrek jarraitzaileengan nola eragiten duten ezagutzeko
ahaleginak egin dira, batez ere. Horrela, ikusi da prozesua hasten dela liderrak xede erakargarri
bat planteatzen duenean. Horrek jarraitzaileei aurrera egiteko gogoa indartzen die, oraina
etorkizun hobe batekin harremanetan jarriz. Gero, liderrak bere jarraitzaileenganako
konfiantza adierazten du, autoestimua indartuz. Eta, bere jokaeren bidez, besteek imitatu
beharreko eredua adierazten du. Azkenik, karismadun liderra gai izango da bere burua
sakrifikatzeko, xedearekiko balioa transmitituz.

Karismadun liderraren emaitzak
Karismadun liderraren ikerketaren interesa oinarritzen da ageriko emaitza baikor gehien
dituen lidergo motaren ziurtasunean. Lidergo berrien teoriek karismadun lidergoaren eraginen
ezaugarri komuntzat hartzen dute konpromisoa, aldaketa eta berrikuntza eratzea. Bi maila
bereizten dira emaitzetan:
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1) Emaitzek jarraitzaileengan duten eragina
Maila honetan bi puntu dira oinarrizkoak: jarraitzaileek liderrarekiko duten lotura emozionala
eta obedientzia itsua; Weberrengandik hasita, idatzi gehienetan aipatu izan da jarraitzaileak
liderrarekiko duen debozioa. Horrela, liderrarekin erabateko identifikazio emozionala eta
kognitiboa garatzen da, afektuzko erantzun indartsuak eraginez. Maitasunezko sentimendu
indartsu horiek obedientzia boluntarioa, konfiantza, atxikimendua eta kohesioa dakarte.
Horren inguruan, hainbat autorek puntu ezberdinak azpimarratu dituzte. Willnerrek liderra
gizakiaren gainetik dagoen zerbait bezala ikusten du; horrekin batera, liderrarengan sinesmen
itsua antzematen du, mugarik gabeko obedientzia eta konpromiso emozionala duena.
Congerrek eta Kanungok, berriz, aipatzen dituzte atxikimendu emozional altua, erakundeko
helburuekin konpromiso altua eta ekintzetan errendimendu altua.
Azkenik, Weierterrek harremanak aipatzen ditu; hau da, liderrak jarraitzailearengan duen
eragina elkarrekin duten harremanaren baitan dagoela dio. Horrela, harreman sozializatu
batean, liderrak karismadun mezuaren adierazpideak agertzen dizkie jarraitzaileei, eta horiek
ondo definitutako Niaren zentzu batean oinarritzen dute beren portaera (autokontrol altua eta
autokontzeptuaren argitasun altua); aldiz, harreman pertsonalizatu batean, jarraitzaileak
kanpoan sortutako balioetan oinarritzen du bere portaera, ondo definitutako Niaren faltagatik.

2) Emaitzek egoeran duten eragina
Karismadun lider bat karismarik ez duen batengandik bereizten duena da egungo sisteman
dauden akatsak edo hutsuneak betetzeko gaitasuna. Karismadun liderrak aldaketa-garaian
aldaketa erradikalagoak egiten ditu, eta egoera lasaien aurrean ere aldaketaren beharra
bultzatzen du, hutsuneak sortuz edo daudenak gaineratuz. Horrez gainera, karismadun liderra
statu quoaren aurka doa, ez-erakundetzea eraginez. Bestalde, jarraitzaileen etekinari
dagokionez, adostasuna dago autoreen artean. Psikoanalistek diote sortzen den ezagutzak eta
dependentziak eginkizunaren errendimendu altuagoa eragiten dutela. Hala ere, eragin hori
beste alderdi batzuen zeharkako produktua izan liteke, hala nola estimulazio intelektualarena
edo autokontzeptuaren mobilizazioarena.
Lidergo mota horrek eragin nabaria du jarraitzaileengan, eta atarian ikusitako ezaugarriek eta,
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bereziki, Conger eta Kanungo autoreek behatutakoak azaltzen dute eragin horren zergatia.
Lider horiek masak mugiarazteko ahalmena dute, baina arlo jakin batzuetan (politika, erlijioa,
gerra edota subjektuek esperantza eta konfiantza galdutzat ematen duten egoeretan) agertzen
dira, maiz. Lider horiek behar sozial, erlijioso, politiko edo enpresa-beharrei erantzuten diete,
eta lidergo-lanek eraginkortasuna galtzen dute premia horiek asetzean. Horrez gainera, eta
liderrak bere buruarekiko duen gehiegizko konfiantza dela eta, liderra bera arazo-iturri izan
daiteke, jarraitzaileen aburuz haren zeregina bete denean, jarraitzaileek liderrarekiko zuten
dependentzia-maila asko jaisten delako.
Lidergoari buruzko azterketek aurrera egin zuten heinean, egoerari garrantzi geroz eta
handiagoa ematen zioten, talde osoari erreferentzia eginez (lider-taldekide harremana,
taldearen heldutasun-maila) edota sistema aipatuz (liderraren posizio formalaren boterea,
eginbeharraren egitura). Horren arabera, karismadun lidergoaren definizioa litzateke liderraren
eta jarraitzaileen artean sortzen den harreman-prozesua. Horretan, liderraren ikuspuntua,
egoerarekiko sentsibilitatea, komunikazioa, errealitatearen interpretazioa, jarraitzaileen interes,
balio eta sinesmenak, eta liderraren meta eta ideologia azpimarratzen dira. Horrek guztiak,
taldeaz gainera, sistema ere kontuan hartzen du.
Pertsonaz hitz egitean ezaugarri indibidualez ari gara; rolaren inguruan hitz egitean jokabideei egiten
zaie erreferentzia, hau da, indibiduoak taldearen itxarobideen mesederako izandako
jokabideak. Azkenik, sistema hitzak, taldearen alderdi estrukturala, estrategikoa, kulturala,
erakundekoa eta soziala hartzen ditu barne, non pertsonak eta taldeak elkarrengan eragiten
baitute.
Karismadun erlazioaren existentziaren inguruan hainbat sailkapen egin izan diren arren, kasu
honetan, Shamirrek 1991n egindakoa aipatuko dugu:
•

Psikoanalitikoa. Psikoanalisian oinarritutako karismaren azalpenak dioenez, haurren
garapenaren etapa bakoitzean konpondu ez diren gatazketan dago karismadun
erlazioaren oinarria. Konponbiderik izan ez duen edipo konplexua edo etapa
nartzisistan konpondu gabeko gatazka egon daiteke harreman horren oinarrian.

•

Soziologikoa/sinbolikoa. Gizakiak unibertsoan ordena sinbolikoa aurkitzeko
erabateko beharrizana duela aipatzen du, non kokatu jakinarazteko, koherentzia,
iraunkortasuna eta justizia lortzeko, hau da, kaosetik ihes egiteko. Eta kasu horretan,
karismadun liderra gai da bere jarraitzaileengan ordenaren zentzua berrezartzeko.
Karismadun erlazioaren gakoa jarraitzaileen eta haien ordenarako beharrizanean dago.

309

LIDERGOA ERAKUNDEETAN

•

7

Jarraitzaileen egozpena. Ikuspuntu honen arabera, batetik, liderrak ez du inolako
zerikusirik karismaren egozpenean; hau da, jarraitzaileek ezartzen diete ezaugarri hori
erakundeetako pertsona gorenei edo nabarienei. Bestetik, jarraitzaileek liderraren
jokabideetan oinarriturik egiten dute karismaren egozpena.

•

Jarraitzaileen autokontzeptua. Ikuspuntu honen arabera, karismadun liderrek
jarraitzaileengan dituzten eragin garrantzitsuak zuzenean autokontzeptuan eragiten
duten prozesuen bidez egiten dira. Honako hauek dira prozesuak: esfortzuaren
barneko balioa areagotzea, jarraitzaileek botere pertsonalaren sentimendua areagotu
dezaten lortzea, helburuak betetzeak duen barne-balioa eta jarraitzaileek liderrarekiko
duten konpromiso-maila areagotzea. Ikuspuntu honetan, erlazio karismatikoa da
taldeko kide baten eta proposatutako balioen bitartez taldea ordezkatzen duen
pertsona baten artekoa. Karismadun lidergoak jarraitzaileen autokontzeptuan balio
kolektibo horiek txertatzea ahalbidetzen du.

Lidergo eraldatzailea
Lider eraldatzaileak bere taldeko kideak motibatzen ditu espero dutena baino haratago dauden
lorpenak eskura ditzaten edo, are gehiago, liderrak berak nekez lor ditzakeen gauzak lortzeko.
Erronka gisa hartzen dituzte aurkezten zaizkien aukerak; errendimendu handiz lan egiten dute
eta erakundearen estrategiekiko zein helburuekiko konpromisoa adierazten dute. Aurrez
aurreko interakzioaz gainera, lidergo mota honekin taldearen eta liderraren arteko interakzioa
gerta daiteke: lider politikoa, erakunde bateko exekutiboa, besteak beste.
Lider eraldatzaile deritzo talde bateko kideen portaeran aldaketa handiak eragiteko eta
konpromiso bat sortzeko prozesuari. Horrek esan nahi du liderrak mendekoengan eragina
duela; baina horren eragina mendekoei boterea ematea da, era berean, haiek ere lider
bihurtzeko.
Lider eraldatzaileak bere buruaren ezagutza handia dauka; horrek bere motibazioak ulertzen
laguntzen dio, eta baita bere portaerak besteen jokabidean nola eragiten duen ulertzen ere.
Horrela, pentsatutako aldaketa eragin ahal izango du bere taldean. Gaitasuna du bere
jarraitzaileen sinesmenak, balioak eta jokaerak aldatzeko.
Koherentzia eta moldaera handia izateak pentsatu, egin eta esaten denaren artean harmonia
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handia izatea eragiten du, bere portaera aldatuz beharrezkoa den uneetan. Moldatzeko
malgutasun nahikoa izan behar du eta, beharrezkoa bada, bere paradigmak apurtzeko gai ere
bai. Lider mota horrek bere kabuz ikasten eta administratzen du bere burua. Etengabeko
hobekuntzaren inguruko esfortzuak aitortzen ditu.
Lider eraldatzaileak ahalmen handia du ikasitako portaerak berrindartzeko; asko garatzen du
espero diren ikaskuntzekin zerikusia duten portaerak saritzeko eta aitortzeko gaitasuna, eta
horiek helburuak edo emaitzak lortzeko errepika eta batera daitezke. Aurreko motibazioari
garapena eta giza baliabidea lotzen dizkio.
Lider eraldatzaileak gaitasun esperimental handia garatzen du. Horrek lan egiteko forma
berrietan sakontzea dakar; jendearengan konfiantza jartzen du, bere talderako aukera berriak
ikertzeko garaian. Malgutasunaren eta berrikuntzaren kultura batean bizi da. Horrek alboko
pentsamendua asko erabiltzea eragiten du, ohiko eskemak apurtzen dituzten ideiak onartuz.
Arazoak konpontzeko sormenezko ideiak ere askatasunez onartzen ditu, nahiz eta horrek
buru-ereduetan aldaketak behartu.
Etengabeko aldaketak izaten diren munduan bizitzeagatik, aldaketa horiek aurreikustearen
baitan dago lider eraldatzailearen eta erakundearen arrakasta profesionala, orain inoiz baino
gehiago. Nortasun eraldatzailea dutenak gai dira gizarteak bizi duen garapen-prozesuaren
funtsezko ezaugarriak hauteman eta gauzatu beharreko ekintzak identifikatzeko. Lider
eraldatzaileak zuhurtzia eta ausardia ditu, erabakiak hartzerakoan. Zuhurra da erabakia
hartzean beharrezko jokabideak izaten, egoera garrantzitsuenak kontuan hartzen, eta gauza
daitekeen zerbait erabakitzen.
Lider mota horrek sentsibilitatea du besteak tratatzeko, haien duintasun pertsonala onartuz.
Mentalitate-aldaketa horrek benetako pertsonarteko harremanak garatzearen garrantzia
azpimarratu du. Liderrak dekalogo hori zuzendu eta administratzeko erabiltzen duenean, bere
jendearen lehiakortasunerako etengabeko ikaskuntza- eta hobekuntza-konpromisoa lortzen
ditu.
Ezaugarri horiek guztiak laburbiltzeko, puntu nagusi hauek dira aipagarrienak:
•

Kideen eta jarraitzaileen interesak pizten ditu, beren lana beste ikuspegi batetik ikus
dezaten.

•
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•

Gaitasun eta potentzial maila gorenera eramaten ditu kideak.

•

Taldearen helburua lortzearren, kideei beren interesak alde batera uzten erakusten
zaie.

Esan beharra dago lidergo eraldatzailearen teoriak karismadun liderraren teoriatik abiatzen
direla eta, horregatik, zenbait puntutan antzekotasunak aurki daitezkeela bi horien artean. Izan
ere, azken finean, lider eraldatzailea karismadunaren eboluzio bat da. Oraindik ere, zenbait
autorek ez ditu bereizten, nahiz eta nahiko desberdinak izan; izan ere, karismadun liderrak
taldea bere nahietara bultzatzen du, eta lider eraldatzaileak, aipatu bezala, taldeari ematen dio
erabakitzeko boterea.
Lidergo horri buruzko teoria garrantzitsuenetarikoak Bass eta Burns-enak dira:

Burnsen lidergo eraldatzailearen teoria (1978)
Teoria hau lider politikoak deskribatzeko garatu zen, batez ere. Burnsek 1978an zioenez,
lidergo jarraitzaileengan eragin nahian egiten diren interakzioez osaturiko prozesua da. Aldi
berean, liderrek ere beren jokabidea aldatzeko eragina jasotzen dute, jarraitzaileek ematen
duten erantzunaren baitan. Lidergo eraldatzailea banakoen arteko kontzientzia sortzeko
prozesutzat ulertzen da. Bestalde, sare sozialak eta erakundeak aldatzeko gaitasuna ere badute.
Burnsek dioenez, lider eraldatzaileak bere jarraitzaileen kontzientzia sortzea bilatzen du,
askatasuna, justizia, berdintasuna, bakea, giza balioak eta antzeko ideien bidez. Azkenik,
aipatu, Burnsek transakzio-liderretatik bereizi zituela lider eraldatzaileak. Aipatu berri dugun
horretan, jarraitzaileen motibazioa da norberaren interesen alde jardutea.
Lider eraldatzaileak besteak motibatzen ditu, uste zutena edo ahal zutena baino gehiago
egiteko. Lidergo mota hori transakzio-liderraren hedapena da. Transakzio-liderrak enfasia
jartzen du jarraitzaileen eta liderren arteko transakzio edo trukeetan. Transakzio hori da
liderrak zer eskatzen duen espezifikoki adieraztea, baita zer lortuko duen adieraztea ere,
igurikimenak betetzen baldin badira.

Bassen lidergo eraldatzailearen teoria (1985)
Burnsen teorian oinarrituz, erakundeen prozesu eraldatzaileak deskribatzeko eta lidergo
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transakzionalaren, karismatikoaren eta eraldatzailearen arteko bereizketa nabarmenagoa egin
ahal

izateko

teoria

zehatzagoa

proposatu

zuen

Bassek.

Lidergo

eraldatzailea

jarraitzaileenganako eraginaren arabera definitzen da; liderrek jarraitzaileak eraldatzen dituzte,
eginkizunaren emaitzen garrantzia nahiz balioaren kontzientzia bultzatuz, goi-mailako beren
beharrak aktibatuz, eta beren interesak erakundearen onerako izan daitezen eraginez. Eragin
hori dela eta, jarraitzaileek lidergoarenganako konfiantza nahiz errespetua agertzen dute, eta
hasieran uste zutena baino gehiago egiteko motibazioz ikusten dute beren burua.

Lidergo eraldatzailearen teoriaren eboluzioa
Badira hiru hamarkada Burnsek (1978) lidergo eraldatzailearen eta transakzionalaren lana
kaleratu zuenetik eta, egun ere, estilo biek interes handia pizten dute lidergoaren inguruko
ikerketa askotan. Funtsean, lider eraldatzaileek, eragin pertsonalaren bidez, aldaketa
garrantzitsuak lortzen dituzte euren jarraitzaileengan, morala eta motibazioa areagotuz.
Transakzio-liderrek, aldiz, beren kargu dauden pertsonekin pizgarriak trukatuz erabiltzen dute
euren eragina. Ezberdintasun hori Bassek (1985) berrartu zuen geroago, zeinak bi lidergo
estilo horien ikerketan sakondu baitzuen, neurtzeko lehen instrumentua sortuz: Multifactorial
Leadership Questionnaire (MLQ).
Hasierako lanketatik hainbat berrikuspen eta moldaketa izan ditu MLQk. Hala ere, Bass eta
Avolioren (1997) arabera, lau faktore bereiz daitezke lidergo eraldatzailearengan.
•

Karisma. Lidergo eraldatzaileari dagozkion ezaugarri nagusien artean lehen faktorea
eta garrantzitsuena izango litzateke. Izan ere, erakunde bateko kideek egunero izan ohi
dituzten portaeretan aldaketa handiak eragin ahal izateko, beharrezkoa da ez-ohiko
sinesmenak konfiantzaz transmitituko dizkion pertsona bat. Karismaren bidez,
emozio indartsuak aktibatzea eta liderrarekin identifikatzea bilatzen da.

•

Inspiraziozko motibazioa. Goi-errendimendua eskatzen duten itxarobideak
komunikatzeko liderrak duen gaitasunean datza. Liderrek taldea motibatu eta inspiratu
egiten dute, talde-espiritua sortuz, gogo bizia eta baikortasuna erabiliz. Liderrak beren
artean ongi komunikatzen diren igurikimenak sortzen ditu.

•

Adimen-estimulazioa. Bere mendekoek modu berritzailean eta sormenezkoan
pentsa dezaten liderrak duen gaitasuna da. Lider horiek beren taldea estimulatzen
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dute, irudimena eta berrikuntza bultzatzeko. Ez dago kritika publikorik, ez eta akats
pertsonalik ere. Pertsonak ez dira baztertzen beren ideiak taldearen ideietatik
aldentzen direnean.
•

Arreta indibiduala. Honen bidez, liderra gai da bere taldeko kide guztien arreta
lortzeko, pertsona bakoitzarengana zuzenduz eta modu horretan bere ekarpen
indibiduala garrantzitsua dela sinetsaraziz. Kasu horretan, coach moduan funtziona
dezake liderrak. Kide bakoitza potentzial-maila altuagoetara eramaten saiatzen da.
Ikasteko aukera berriak sortzen dira, eta behar eta nahi indibidualak onartzen dira.
Liderrak interakzio pertsonalizatuak ditu bere jarraitzaileekin, hau da, bakoitzari bere
unea eskaintzen dio. Kideen izenak ezagutzea edo lehenago izandako elkarrizketak
gogoratzea garrantzitsua da taldekideentzat. Kideak pertsonatzat har ditzake lider
mota horrek, eta ez bakarrik azpitik dagoen norbaiten gisan. Azkenik, lider
eraldatzaileak entzuten daki, eta baita delegatzen ere.

Lau faktore horiek eragiten dute, eta jarraitzaileengan aldaketak sortzen dituzte; beren
eraginek lidergo karismatikoaren eta eraikitzailearen arteko bereizketa ahalbidetzen dute.
Azken horien kasuan, helburua boterea ematea eta jarraitzaileak indartzea da; karismadun
liderren kasuan, ordea, kontrakoa gerta daiteke kasu batzuetan; hots, askok nahi dute beren
jarraitzaileak egoera eskasean edota mendekoan egotea eta leialtasun pertsonala manten
dezaten, idealekiko konpromisoa baino gehiago.
Hori guztia lortu ahal izateko, honako urrats hauek egin dituzte:
•

Langileei eta erakundeko gainerako kideei baliabideak eskaintzea, modu horretan
haiengandik espero zutena baino gehiago lor dezaten.

•

Beren lanarekin lortutako emaitzek duten garrantziaz jabearaztea eta motibatzea.

•

Beren interesak instituzioaren helburuen mendean identifikaraztea.

•

Beren lanaz itxarobide handiak dituztela agertzea eta, modu horretan, beren
buruarengan duten konfiantza-maila areagotzea.

Lidergo eraldatzailearen teoriaren eboluzioarekin jarraituz, Hater eta Bass adituen (1988)
ikerketaren ostean, bi modu bereizten dira MLQren bertsioaren ez-ohiko zuzendaritzatik: aktiboa
(liderrak arazoa gertatu baino lehen esku hartzen du) eta pasiboa (liderrak arazoa gertatu
ondoren esku hartzen du). Azkenik, laissez-faire da lidergo ausentziaren edota horrek esku314
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hartzea saihestearen adierazle.
Bassen (1999) ikerketen arabera, lidergo eraldatzaileak, batez ere karisma-faktoreak, korrelazio
oso baikorra du lantaldeen asebetetzearekin eta eraginkortasunarekin. Ezohiko zuzendaritzari
dagokionez, ordea, laissez-fairrek korrelazio ezkorra du bi aldagaiekin.

Chemers-en eredu integratzailea
Cheemers-ek (1987, 2000) lidergoaren eremuan izandako zenbait aurkikuntza nagusi
harremanetan jarriz eredu berria proposatzen du. Hala nola, jokabideen eta egoerazko
aldagaien arteko interakzioak, kontrola areagotzen duten faktoreen identifikazioak,
eginbeharraren egiturak eta autoritate formal edo informala izateak, osotasunean ulertzen
saiatzen da. Bere ereduak, formulazio ezberdinen elkartze edota batura suposatzen du.
Proposamenaren oinarrizko ezaugarriak hiru lirateke: desberdintasun indibidual egonkorren
garrantzia; fenomenoaren ulermenerako paper zentrala duten diferentzia kulturalak
barneratzeko beharra; prozesu kognitiboak, portaerazkoak eta pertsona artekoak, modu
isolatuan baino, batasunean aztertzeko beharra.

LIDERGOAREN EGUNGO IKERKETA GARAPENAK ETA KEZKA
TEORIKOAK

Autore gehienek lidergoa fenomeno unibertsala kontsideratzen badute ere, jakina da kultura
bateko balio, sinesmen, arau eta idealek lidergoaren jokabidean, helburuetan eta erakundeetan
estrategietan eragiten dutela (Bass, 1990a) eta, era berean, jarraitzaileek liderrari buruz dituzten
pertzepzioetan (Molero, 2004). Maila honetan, Cheemers-ek (2001) lidergoari buruz lortutako
ondorioen unibertsaltasuna zalantzan jartzen du, bai generoen arteko ezberdintasunei bai eta
ezberdintasun kulturalei dagokienez. Jarraian, alderdi kulturalak aintzat hartzeko garrantzia
azpimarratuko da, generoaren ikuspuntutik lidergoari egindako ekarpenak landuko dira eta
azkenik, lan taldeetan egun garatzen ari den lidergo partekaturen nondik-norakoak azalduko
dira.
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Lidergoa eta kultura
Lidergoa eta kulturari helduz, azkeneko hiru hamarkadetan zabalkunde eta onespen handiena
izan duen proposamena Hofstede-k egin zuen 1980an, kulturaz gaineko ikerkuntzako
emaitzak lortu eta gero. Erakunde multinazionaleko kideei egindako ikerketa izan zen, hain
zuzen ere (Hofstede, 1980, 2001). IBM enpresan pasatu zituen galdeketak, eta 64 estatutako
116.000 langileren iritziak jaso zituen. Ikerketaren ondoren, nabari geratu zen estatu
bakoitzeko langileek ezberdintasun kulturalak dituztela. Ezberdintasun horiek lau dimentsio
handitan banatu zituen:
Lehena, indibidualismoa-kolektibismoa da; norbanakoaren eta taldearen erlazioak neurtzen
ditu. Horren arabera, pertsonek beren interesak zaintzen dituzte eta baita hurbilekoen
interesak ere. Indibidualismoaren aurrean kolektibismoa dago. Azken horretan, pertsonek
besteen babesa espero dute arazoak dituztenean. Hala ere, egun, psikologia transkulturalaren
baitan indibidualismo eta kolektibibismoaren arteko polaritateaz eztabaida nagusia dago (ikus
adibidez, Morales eta kol. 2000).
Bigarrena, boterearen distantzia da, boterea duten eta ez duten pertsonen arteko distantzia.
Hori kultura nazionalaren ezaugarria da, eta gizarte batek instituzioen boterea zein neurritan
onartzen duen adierazten du. Horrek desberdintasun soziala eta autoritatearekiko erlazioa
neurtzen du, txikitik handira. Botere-distantzia handia duen gizarte batek boteredesberdintasun handiak onartzen ditu erakundean. Botere-distantzia gutxiko gizarteak, ordea,
desberdintasunak murrizten ditu ahal duen neurrian. Horrela, botere-distantzia handia den
kulturetan, harremanak hierarkizatuak izan ohi dira; aldiz, distantzia baxua den herrialdeetan
partaidetza eta bilerak bultzatzen dira.
Hirugarrena, zalantzaren gaineko kontrola da; erasoen kontrolarekin eta emozioen
adierazpenarekin erlazionaturiko ziurgabetasuna; makalenetik sendoenera neurtzen du. Beste
era batean esanda, egoera berri baten aurrean pertsonak nola moldatzen diren neurtzen du.
Dimentsio hori kultura nazionalaren ezaugarria da, gizarte bat mehatxatua sentitzen den
neurria azaltzen baitu. Arriskuak jasaten dituzten gizarteetan, zalantzari gutxitan ihes egiten
diote eta segurtasuna sentitzen dute. Zalantzari askotan ihes egiten dioten gizarteen ezaugarria
da bertako pertsonen antsietatea, tentsioa eta erasokortasuna. Zalantzari ihes egiten zaion
herrialdeetan, portaerak arautzeko eta legeztatzeko joera handia dago, zalantzari ihes egiten ez
zaion herrialdeetan berriz, arau formalekiko ezkortasuna nagusi da. Azken dimentsioa,
feminitatearen eta maskulinitatearen arteko eztabaidan murgiltzen da. Genero bateko partaide
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izatearen inplikazio sozialak neurtzen ditu. Kultura batzuek kantitateari ematen diote
garrantzia, eta objektu materialak lortzea eta erasokortasuna balioesten dute. Beste kultura
batzuek, aldiz, kalitateari ematen diote garrantzia; modu horretan, harremanei ematen diote
garrantzia eta besteen ongizateaz arduratzen dira. Liderrei dagokionez, kultur maskulinoek eta
femeninoek lider ideal desberdinak sortzen dituzte. Gizarte maskulinoetan liderra asertiboa,
zuzena eta oldarkorra izan behar du. Gizarte femeninoetan berriz, liderra ez da horren ageria,
intuitiboa behar du izan eta kontsentsua bilatu.
Kultura

guztien

ezagupenak

zabaltzeko

globalizaziotik

eratorritako

beharrak,

industrializaturiko mendebaldeko testuinguruetan egindako ikerketetan lortutakoetatik
haratago, lidergoaren ikerketa transkulturalarekiko interesa areagotu du. Hari horretan
kokatzen da Globe proiektua (Global ledership and organizational behavior effectiveness),
gaiari buruz orain arte eginiko ikerketa garrantzitsuenetakoa delarik. Globe proiektuak mundu
guztian sakabanaturik dauden 62 herrialdetako 160 ikerlari hartzen ditu barne eta kulturak
lidergoaren efikazian duen papera aztertzen du. Ikerketa horri esker, dimentsio kultural
ezberdinak (ziurgabetasuna ekiditea, botere-distantzia, kolektibismoa, genero berdintasuna,
asertibitatea eta errendimendu, pertsona eta etorkizunerako orientazioa) eta lidergoaren
atributu ezberdinak identifikatu dira, eta baita lider efikazei buruz kultura ezberdinek
konpartitzen dituzten sinesmenak ere (House, Hanges, Javidan, Dorman eta Gupta, 2004;
Chocar, Brodbeck eta House, 2007).
Oro har, Globe proiektuaren emaitzek talde kultural ezberdinak aurkezten dituzte, zeinetan
pertsonek liderren jokabideei buruzko pertzepzio antzekoak konpartitzen dituzten. Hala ere,
emaitzek aztertutako kultura guztietan unibertsalki onartutako atributu batzuk ere aurkezten
dituzte, lidergo karismatikoa eta ekipoara orientaturikoa esaterako. Ikerketa batzuk lidergo
globalaren nondik norakoak zehazten saiatu dira, hau da, testuinguru kultural ezberdinetan
pertsona taldeak efikaziaz lideratzeko gai dena (Mac-Call eta Hollenbeck, 2001; Heames eta
Harvey, 2006).

Lidergoa eta generoa
Behin puntu honetara iritsita, eta atalean zehar ikusitakoa aintzat hartuta, lidergoaren eta
generoaren arteko harremana nolakoa den ikusiko dugu hainbat galderari erantzunez; hala
nola, lidergoan gizonezkoek emakumezkoekin alderatuz izan duten nagusitasuna (Lupano,
2007).
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Zuzendaritza-funtzioa aurrera eramateko orduan género-ezberdintasunik ba ote zegoen,
zalantza hori emakumeei nahiz gizonei ezaugarri ezberdinak ezartzen dien generoestereotipoaren eraginean oinarritu zen. Horrela, genero femeninoaren estereotipoak,
bereganatzen dituen lidergotzak, besteak beste, honako ezaugarri hauek izango lituzke:
jarraitzaileen berezko gaitasunak handitzen saiatzea, informazioa partekatzea, kooperazioa,
buruen eta mendekoen arteko elkarlana eta parte-hartzea, liderrak kontrol gutxiagorekin eta
modu demokratikoagoan jardutea, eta intuizioan, enpatian eta arrazionaltasunean
oinarritutako arazoak konpontzeko ikuspegi bat. Bestetik, espero den estereotipo maskulinoa
bat dator erakundeko nagusiaren estereotipoarekin; honako ezaugarri hauek ditu: modu
zuzentzaileagoa, aginduak emateko eta kontrola eramateko izaera, lehiakortasuna, autoritate
hierarkikoa, eta arazoak konpontzeko modu analitikoa eta emoziorik gabea.
Minerrek 1965ean egindako ikerketan zioen nagusi eraginkorrena distantzia emozional handia
eta lehiakortasun handia zuen liderra zela; halaber, emakumeak gizonezkoaren lidergo estilo
bera mantendu behar zuen lider ona izatera iristeko. Nagusi eraginkorraren irudi estereotipatu
maskulino horrek eragotzi zuen emakumea erakundeko hierarkian erantzukizun handieneko
lanpostuetan sartzea, kristalezko teilatua metaforak adierazten duen moduan. Hala ere, aipatu
behar da azken hamarkadetan emakumeen presentzia neurri garrantzitsuan areagotu dela lanmunduan, eta geroz eta emakume gehiago daudela zuzendaritza-postuetan.
Bestalde, genero-rolak emakume liderrekiko sortarazten duen balorazio-soslaia garrantzitsua
da. Carli eta Eaglyren esanetan. (2011) genero rolen eta rol femeninoen artean hautemandako
kongruentzia faltak, bi aurriritzi mota dakartza: batetik, emakumeak gizonak baino balizko
lider okerragotzat hauteman eta bestetik, liderraren portaera okerrago ebaluatu liderra
emakumea denean.
Emakumeak arlo horretan diskriminazioa jasaten zuela ikusiz, Cuadrado, García eta Navas-ek
(2001) ikerketak egiten hasi ziren diskriminazio horren zergatiaren bila, emakumeak, aldi
berean, lanpostu bateko kargu altura iristeko gizonezkoak baino askoz ere oztopo eta zailtasun
gehiago baitzituen.
2004an, Eaglyk eta Carlik lau azalpen hipotetiko eman zituzten, emakumearen lidergo eskasari
zergatia bilatu nahian:
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•

Emakumezkoek eta gizonezkoek lidergo ezberdinak edukiko lituzkete.
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Ikusmolde naturalistak dio gizonezkoek berezko gaitasuna dutela beste batzuengan
agintzeko eta dominatzeko.

•

Emakumezkoarekiko

dagoen

diskriminazioak

zaildu

egiten

du

emakumea

zuzendaritza-postuetara iristea.
Amaitzeko, esan behar da, nahiz eta historikoki gizonek izan lidergoa, horrek ez du esan nahi
gizonezkoak lider hobeak direnik. Bestalde, gaur egun erakundeetan pisu handien duten
ezaugarriek beste nolabaiteko kutsua hartu dute: malgutasuna, talde-lana, konfiantza eta
informazioa besteekin banatzea ari da nagusitzen, egitura gogorraren, indibidualismoaren,
berekoikeriaren eta lehiakortasunaren ordez. Kudeatzaile hoberenek jendeari entzun, motibatu
eta laguntza eskaintzen diete, eta badirudi gauza horiek emakumeen estereotipoarekin loturiko
ezaugarriekin bat egiten dutela(zitarik?).

Lidergo partekatua
Avolio, Walumbwa eta Weberrek (2009) berriki aurkeztutako errebisioan, lidergoaren
deskribapenak ezaugarri indibidual multzoaren zerrendatze tradizionala gainditu behar duela
nabarmentzen da, bere izaera diadikoa, konpartitua, erlazionala, estrategikoa eta globala
nabarmendu.
Lidergo partekatuak, banatua, kolektiboa edo berdinen artekoa bezala ere ezaguna, taldeko
lanean garrantzia hartzen du, hierarkia ezabatzen du eta taldekideak dira, aldi berean edota
sekuentzialki, lidergoaren ekintzak aurrera eramaten dituztenak. Beraz, lidergo partekatuak
lidergo tradizionala, hierarkikoa edo bertikala bezalako paradigma konbentzionalagoekin
kontrastatzen du. Lidergo partekatua kontzeptu guztiz berria ez den arren (talde
autogestionatuak, talde jabetza, ea.), azkenaldian berau ikertzeko interesa areagotu da, gaur
egungo erakundeetan lan-taldeek duten funtsezko papera dela eta.
Lidergo partekatua talde edo ekipo bateko kideen arteko prozesu dinamiko edo interaktiboa
da, (Pearce eta Conger, 2003). Taldean sortzen den berezko ezaugarritzat har daiteke (Day eta
lag., 2004), edota formalki ezarritakoa ere izan daiteke. Kasuak kasu, lidergotza beti taldeko
kideen artean banatzen da, batzuk besteen liderrak izaten dira, eta alderantziz, egoeraren
arabera (Wageman, Fisher eta Hackman, 2009). Ondorioz, taldean sortutako egitura elkareragineko sarea kontsidera daiteke, ezagutzetan eta trebetasunean oinarritua (Friedrich,
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Vessey, Schuelke, Ruark eta Mumford, 2009). Egitura horrek banako zein taldeko ekintza eta
emaitzetan eragina du eta taldeko kideen arteko harremanak sendotzen ditu. Zentzu horretan,
lidergoa sistemaren propietate bezala eratzean, eta ez kide bakarraren baitakoa, lidergoaren
eraginkortasuna taldeko zatien arteko konexio edo harremanen produktuan bilakatzen da
(O’Connor eta Quinn, 2004). Maila horretan , lidergo partekatua lidergo konplexuaren
kotzeptuarekin erlazionatzen da.
Lidergo partekatuak forma asko har ditzake: liderraren rola pertsonatik pertsonara pasatzen da
taldeak aktibitate ezberdinak burutzen dituen heinean eta etapa ezberdinetan egiten du
aurrera; lidergoaren rola pertsona ezberdinek momentu batean betetzen dituzten funtzio eta
ardura ezberdinetan banatzen da; eragin laterala ematen da taldeko kideen artean; edo gutxi
ezberdinduriko lidergo rola dago. Kasuak kasu, taldeko kideek beti konpartitzen dituzte
lidergotzaren ardurak, aldi berean lidergo bertikal gradu bat eman daitekeela ukatu gabe.
Esaterako eginbeharra diseinatu edo taldearen mugak kudeatze orduan. Gakoa taldeko kideen
arteko asimetriak -naturalak edo ezarritakoak- aprobetxatzean eta optimizatzean datza.
Organizazioek aurre egin beharreko testuinguru eta erronkek, lidergo tradizionalaren ereduak
birplanteatzea eskatzen du. Ikerketatik lan-lerro berriak garatzen ari dira, erakundeei lidergo
tradizionalaren eredu eta praktiken egokitzapena errazteko helburuarekin. Horrela, nabarmen
geratzen dira esaterako, lidergo transformazionala, lidergo konplexua, benetako lidergoa,
taldeko lidergoa, lidergo partekatua eta urrutiko lidergoari buruzko lanetan (ikus adibidez Gil,
Alcover, Rico eta Sanchez-Manzanares, 2011; eta Morales, 2011).

IRAKURGAI GOMENDAGARRIAK

Muchinsky, P. (2000). Liderazgo. In P. Muchinsky (Arg.), Psicología Aplicada al Trabajo. Madril:
Paraninfo.
Atal honek, lidergoari buruzko ikerketa-gai garrantzitsuenak aurkezten eta azaltzen ditu.
Gainera, lidergoa behar bezala ikertu ahal izateko funtsezko ikuspegi teorikoak deskribatzen
ditu, baita euren arteko bateratasun-puntuak ulertarazi ere: ezaugarriak, portaera, boterea eta
eragina, egoera, eraldatzailea eta karismaduna, inplizitua eta lidergoaren ordezkatzaileak.
Amaitzeko, lidergoak dakartzan kulturarteko arazoen eta aniztasunaren alderdi batzuk ditu
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aztergai.

Gil Rodríguez, F. (2003).Dirección y liderazgo. InF. Gil Rodríguez eta C. M Alcover (Arg.),
Introducción a la Psicología de las Organizaciones. Madril: Alianza Editorial.
Literaturako autoreek lidergoaren eta zuzendaritzaren artean egindako bereizketa ikusgai da
atal honetan. Horrez gain, zuzendaritzaren zereginak eta rolak aztertzen dira. Eta lan horri
amaiera emateko, zuzendaritzaren gaitasunak zein diren azaltzen dira, haien artean, gaitasun
kontzeptualak, teknikoak eta sozialak.

Salgado Velo, J. (1999). Liderazgo. Comportamiento Organizacional. Vigo: Escuela de Negocios
Caixavigo.
Lan honen funts nagusia da lidergoa definitu eta definizioen kategoria handiak azpimarratzea.
Lidergo eraginkorrarekin lotura duten izaeraren ezaugarriak deskribatzen dira, baita hainbat
teoria azaldu ere: liderraren portaeraren teoriak, lidergoaren kontingentzien teoriak, lidergo
karismaduna eta eraldatzailea. Amaiera emanaz, lidergoaren eta generoaren erlazioak aztertzen
dira eta lidergoaren neurri garrantzitsuenak identifikatzen dira.

Sánchez, E. (2008). Liderazgo y dirección. In V. Zarco eta A. Rodríguez (Arg.), Psicología de los
Grupos y de las Organizaciones. Madril: Pirámide.
Testu honetan zehar, kontzeptuaren hurbilketari eta ikuspegi teorikoei buruzko informazio
zabala eskaintzen da. Ezaugarrien, portaeraren eta egoeraren ikuspegiak azaltzeaz gain,
liderren eta kideen arteko trukea aztertzen da, lidergo eraldatzailearen eta transakzionalaren
inguruko informazioa alde batera utzi gabe. Bestalde, lidergoaren testuingurua zein den
aurkezten du Sánchezek, teoria inplizituak, generoa eta kultura sakonago aztertuz. Azkenik,
lidergoa neurtzeko erabili ohi diren tresna batzuk ezagutzeko aukera eskaintzen digu autore
honek.
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SARRERA
Gehienetan, lantokia pertsonen bigarren bizileku gisa definitzen da, non egunero zortzi ordu
igarotzen diren lankideekin. Ondorioz, bertan sortzen den giroak nahiz kulturak garrantzi
handia du, eta horrek eragin handia izaten du langileen betebeharretan eta oro har haien
bizitzan.
Pertsonen portaerak jasotako estimuluei edo bizitzen diren egoerei emandako esanahiaren
araberakoak izango dira. Oro har, giroaren eta kulturaren arloan ikerketa-lanetan dihardutenak
pertsona orok erakundeen baitan dituzten portaerak aztertzen aritzen dira (Schneider, 2000).
Zergatik portaerekiko hainbesteko ardura? Bada, erakundeak izango dituen portaerak, balioak
nahiz ekintzak giroa eta kultura definitzen lagunduko dutelako. Beste era batera esanda,
erakunde bateko giroa eta kultura sortzerakoan, bertako partaideek, beste ezaugarri batzuen
artean, sinesmena, balioa eta lan egiteko pentsamendu jakin bat izan behar dituzte (Ashkanasy
eta Jackson, 2001).
Kapitulu hau osatzen duten bi gaiak (giroa eta kultura) euren adierazpen eta ikasteko
moduetan bi prozesu independente dira, nahiz eta elkarren arteko erlazioa mantendu.
Hala ere, jarraian argitzen saiatuko garen arren, aipatu behar da zenbaitetan nahasketa sortzen
dela giro eta kultura kontzeptuen artean. Kasu batzuetan, bi kontzeptuak parekatu eta
sinonimo gisa erabili izan dira. Sinonimoak ez izan arren, autore askok baieztatzen dute bi
kontzeptuak osagarriak direla.
Giroak (erakundearen aldartea barneratzen duen heinean) erakunde bakoitzaren kulturan
hartzen du parte; hau da, erakundearen izaeraren parte da. Ez dira bi giro berdin aurkituko,
instituzioaren portaera pertsona bakoitzaren izaera bezain aldakorra izaten baita. Erakundeak
giro osasuntsua eta baikorra izateak laguntza handia ematen dio horri eta, ondorioz,
lehiakortasuna areagotuko du erakundea mugitzen den merkatuan. Goncálves-ekin (1997) bat
etorriz, giroa erakunde-sistemako eragileen artean esku hartzen eta bitartekotza egiten duen
fenomeno bat da. Horrek esan nahi du erakundearen egunerokotasunean eragina duela, bai
bakarkako lanetan baita talde edo sailen arteko lanetan ere.
Kulturari dagokionez, balioen eta ohituren multzoa dela esan daiteke. Kultura, portaera gisa,
denboran mantentzen saiatuko da. Dena den, aldaketa sozialek, legalek, teknologikoek, eta
bereziki, nazioez bestaldeko erakundeen sarrerak arazoak sortzen dihardute kulturan eta
inguruko eskaera sozialean. Horrek erakundeetako kultura sarritan egokitzea eragingo du.
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Egoera horrek bere horretan jarraituko du eta, beraz, kultura eskaera berrietara egokitzen
asmatzen duten erakundeek egingo dute aurrera.
Ikusten den bezala, giroak eta kulturak zerikusia dute. Giroak, kulturaren agerpen gisa,
erakunde-kulturaren eragina jasango du. Esate baterako, Denison-en aburuz, kultura litzateke
erakundeak ontzat ematen dituen eta guztiz barneratuta dituen balio multzoa. Eta giroan,
aldiz, testuinguruko faktoreek eragingo lukete, eta erakundeko partaideek era kontzientean
hauteman.
Azken finean, kapituluan zehar ikusiko denez, egungo ikertzaile garrantzitsuenetako batzuen
portaerek giroaren eta klimaren funtsezko desberdintzea onartu arren, horiek gainjartzen
direla eta osagarriak direla defendatu ohi dute (esaterako, Ashkanasy eta Jackson, 2001;
Ashkanasy, Wilderom eta Peterson, 2000; Denison, 1990; Schneider, 2000).
Gaiaren oinarri izango diren kontzeptu horietara lehenengo gerturatze edo hurbilketa egin
ostean, gaiaren mamian murgilduko gara. Horretarako, lehendabizi, erakunde-giro eta
erakunde-kultura kontzeptuek historian izan duten bilakaera aztertuko dugu. Behin hori
argituta, kontzeptuak mugatuko dira: batetik, erakunde-giroa kontzeptua argitu eta mota
ezberdinak azalduko dira. Eta, bestetik, erakunde-kultura kontzeptua, bere eraketa, funtzioak
eta adierazpenak, erakunde-kultura ebaluatzeko moduak, eta nazioz bestaldeko erakundeak
sartzeak dituen eraginak jorratuko dira. Azkenik, giroak eta kulturak erakundeetako beste
aldagai batzuekin duten harremana aztertuko da.

ERAKUNDE-GIROA ETA ERAKUNDE-KULTURA
KONTZEPTUEN BILAKAERA HISTORIKOA

Erakundearen giroa eta kultura terminoek egindako bidea azaltzea nahiko erraza da (Reichers
eta Schneider, 1990; Van Muijer, 1998), behinik behin, kontzeptuen kanpoko historiari,
kronologiari, funtsezko argitalpen eta ikerketei, eta oinarrizko egileei dagokienez.
Erakunde-giroaren erabilerak Lewin-ek XX. mendearen 20ko eta 30eko hamarkadetan
egindako ikerketa batzuetan du hastapena. Hala ere, 50eko hamarkadaren erdialdera eta 60ko
326

GIROA ETA KULTURA ERAKUNDEETAN

8

hamarkadaren hasieran hasi ziren kontzeptua ikerketan maiz erabiltzen, 80ko hamarkadaren
erdialdera arte mantenduz erakundean kontzeptu horrek izandako protagonismo-aldia.
Erakunde-kultura, aldiz, 1979. urtean sortu zen Pettigrew-ren artikulu baten ondorioz,
zeinetan hura erabiltzea proposatzen zen erakundeak ikertzeko. Segidan, bi kontzeptuek izan
duten bilakaeraren laburpena ikusiko dugu (ikus Alcover de la Hera, 2003).

Erakunde-giroa kontzeptuaren sorrera eta garapena
Hasteko, esan behar da erakunde-giroaren inguruko ikerketak edo azterketak kulturaren
ingurukoak baino hogeita bost urte lehenago hasi zirela. Ashkanasy-ren eta bere laguntzaileen
ustetan (2000), kontzeptuaren garapena Lewin-en Eremuaren teoriarekin hasi zen eta, gero,
erakundearen testuinguruan egindako azterketa kuantitatiboek zabaldu zuten.
Lewin-en nahia zen Eremuaren teoriako elementuak eta prozesu sozialetan agertzen ziren
rolak aztertzea. Hau da, prozesu sozial zehatz bat hartu (talde bateko kideen arteko
elkarrekintza, adibidez), eta hori aztertzea. Hori bai, testuinguruaren garrantzia ahantzi gabe
eta hori azpimarratuz. Testuinguruan jarritako enfasi horrek lotura du Gestalt eskolak
garatutako Hautemate Psikologiaren oinarriekin. Schneider-en eta laguntzaileen (2000) aburuz,
giroa har daiteke erakunde-testuinguruetan gizabanakoen esperientzia eta portaera zehatzekin
erlazioa duten hautemandako ereduetan oinarritutako gestaltzat.
Lewin, Lippitt eta White autoreek 1939. urtean idatzi zuten artikulu ospetsu batean, sinonimo
gisa azaldu ziren giro soziala eta atmosfera soziala kontzeptuak. Kontzeptu horiek erabiliz, haur
talde batek udaleku batzuetan aurrera eramandako ekintzetan izandako portaerak,
sentimenduak eta prozesu sozialak deskribatu nahi izan zituzten. Autore horien iritziz,
ekintzak edo jarduerak zuzentzeko erak baldintzatuko du taldean sortutako giroa. Hots,
taldeko giroa lider motaren araberakoa izango da. Beraz, liderra demokratikoa, autoritarioa edo
liberala (laissez-faire) izateak eragina izango du giroan. Lider bakoitzak portaera bat izango du,
eta horrek eragingo du testuinguru sozial bat edo beste eratzea; hau da, giroa sortzen eragina
izango du. Beraz, Lewin-ekin jarraituz, talde-giroak testuinguru jakin bateko ezaugarriak
irudikatuko ditu; eta horrek lagunduko du edozein gizarte-sistemetan (talde txiki batean edota
gizartean bertan) gertatzen dena ulertzen.
Erakunde-giroaren ikerketari dagokionez, Lewin-en lanaren funtsezko oinordekoa Rensis
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Likert dela esan daiteke. Autore horren helburua erakunde bakoitzeko giro zehatza ahalik eta
era egokienean antzematea zen: horrela, erakundeko zuzendariekin lan eginez, hobekuntzak
susta zitezkeen. Horren harira egin zituen ekarpen aipagarrienak honako bi hauek izan ziren:
alde batetik, portaerak neurtzeko eskala bat asmatu zuen erakundeetako giroa neurtzeko
tresna gisa erabiltzeko. Eta, bestetik, Likert-ek, lidergo mota ezberdinetan oinarrituz,
zuzendaritza-lanak eraginkorrak izateko sistema garatu zuen (Likert, 1961). Lewin-ena ez
bezala, Likerten jakin-mina ez zen norberaren esperientziagatik ezagututako eta esperimentalki
eragindako lidergo-estiloek sortutako talde-giroak ikertzea. Baizik eta nola bereganatu
erakunde bakoitzeko giroa modu egokienean, zuzendariekin giroa maneiatu, ulertu eta
erakundearen funtzionamendurako hobekuntzak areagotzea lortu ahal izateko. Portaeren
Psikologia eta Soziologian ikertzeko Likert-ek garatutako eskala mota tresna egoki bilakatu
zen erakundeko giroa bereganatu ahal izateko. Horrela, giroa portaeren eskaletatik eratorritako
norberaren datuen elkarketa gisa irudika zitekeen. Prozedura hori izan zen erakunde-giroaren
ikertzaileen gustukoena 60ko eta 70eko hamarkadetan zehar, erakundeetako testuinguruetan
giza prozesuak deskribatzerakoan.
60ko eta 70eko hamarkadetan Likert oso autore entzutetsua izan zen, eta pisu handia izan
zuen erakundeetako giroa aztertzeaz arduratzen ziren ikertzaileen artean. Hala ere, giroa
neurtzeko soilik galdeketetan oinarritzeak zekarren muga ikusirik, zenbait autoreren aldetik
kritika jaso zuen Likert-en ereduak. Horrekin batera, ikuspegi kualitatiboen zabalkundearen
eraginak eta Antropologiaren eskutik etorritako planteamenduek bultzatu zuten erakundekulturak ikerketetan toki nagusia hartzea, hiru hamarkadatan zehar erakundeen inguruko
ikerketetan nagusi izan zen talde-giroa atzean utziz (Ashkanasy eta Jackson, 2001).
Aipatu behar da McGregor-en Enpresen giza alderdia (1960) liburuaren argitalpena ere
garrantzitsua izan zela erakundeetako giroaren inguruko lehen ikerketei dagokienez. Liburu
horretako atal batean zuzendaritza-giroa aztertu zuen autoreak. Bertan, erakundeko giroa
bertako arduradunek sortzen zutela esaten zen. Erakundeko arduradunek sortzen duten
giroaren araberakoa zela zioen mendeko langileek jarduten duten giroa, modua, egindako
ekintzek duten eraginkortasun-maila eta erakundearen testuinguruan horrek duen eragina. Era
berean, erakunde bakoitzean sortzen den zuzendaritza-giroa zuzendaritza-kosmologia
zehatzaren baitan dago, hots, MacGregor-ek X Teoria eta Y Teorian irudikatu zuena; beraz,
zuzendariaren rola gako edo oinarri gisa ikusten zuen.
70eko hamarkadan idatzi ziren erakunde-giro kontzeptua azaltzen eta mugatzen oinarritzen
ziren liburuak eta artikuluak; oro har, erakundeetan egindako ikerketetatik jasotako emaitza
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enpirikoak izaten zituzten lagun idatzi horiek (Litwin eta Stringer, 1968; Tagiuri eta Litwin,
1968).
Garai horretako ikerlari gehienak bat zetozen erakunde-giroa aztertzeko garaian. Horrela,
Campbell, Dunnette, Lawler eta Weick adituek (1970) egindako berrikusketan argi geratu zen,
oro har, giroaren inguruko ikerketetan lau arlo edo kategoria nagusi aztertzen zituztela: 1)
norbanakoak erakundearen barruan zuen autonomia-maila; 2) bakoitzak betetzen zuen
lanpostuaren egitura zenbateraino inposatzen zen; 3) sariak emateko joera; 4) kideekiko
babesa eta afektua zenbateraino hartzen ziren aintzat. Beraz, garai horretan, erakundeko giroa
islatzen zuten lau dimentsio horien inguruko pertzepzioa jaso eta, horren balorazioa eginda
definitzen zuten erakunde jakin bateko giroa erakundeko kideek.
Hala ere, Reichers-ek eta Schneider-ek (1990) giro kontzeptua lehen aldiz 1939. urtean Lewinen eta laguntzaileen artikulu batean azaldu zela dioten arren, 70eko hamarkadatik aurrera joan
zen erakunde-giro kontzeptuaren esanahia gaur egunekora hurbilduz; Peiró-ren (1984-1985)
iritziz, orduan azaldu eta hedatu zuen erakundeak bertako kideentzat testuinguru psikologiko
esanguratsuak zirenaren ideia.
Beraz, biribilduz, 70eko hamarkada eztabaida handiko garaia izan zen kontzeptuei begira eta
baita ikerketarako metodologiari begira ere, bereziki, eraginkortasun eskasagatik eta neurketamailako arazoengatik. Bitartean, defendatzaileak erasoak deuseztatzen saiatu ziren. Barruko
arazo kontzeptual horiei kanpoko hainbat eragile gehitu zitzaizkien, giza zientzien arloko
eztabaida teorikoetatik eta metodologikoetatik eratorriak. Zehazki, baikortasun logikoaren
krisiak eta ordezko paradigmen larritasunak eragin zuen Gizarte Psikologiaren eta
Soziologiaren ingurua aldatu zuten teorien garapena areagotzea: teoria konstruktibista, teoria
fenomenologikoa, ekintzaren teoria eta teoria soziokognitiboa (Peiró, 1990). Horrek oinarri
kualitatiboa duten ikuspegien eta metodologien gorakada bultzatu zuen eta, ondorioz, giroa
eta antzeko estimuluak neurtzeko galdeketak, autoinformeak eta antzeko ohiko tekniken
mugak kritikatu ziren, teorikoki, esanahia, interpretazioa zentzua, eta antzeko elementu
subjektiboei erreferentzia egiten jarraitzen baitzuten, erakundearen testuinguruetako
partaideen esperientzien barruan.
Horrekin batera, ordura arte erakunde-giro kontzeptuari loturik azaltzen ziren zenbait aldaera
ikertzeko erakunde-kultura kontzeptua erabiltzeko proposamena azaldu zen. Bi kontzeptuek
gauza ezberdinei egin arren erreferentzia, erakunde-kultura kontzeptuak bestea albo batera
utzi zuen. Erakundeen inguruko ikerketetan kulturak hartu zuen garrantzia zela eta,
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ikerketarako ikuspegi holistikoak nabarmendu ziren: erakundeetako kideen esanahi-sistemek,
balioek eta ekintzek lehentasuna hartu zuten, Antropologiaren eta batik bat Kulturaantropologiaren eta haren ohitura etnografikoaren bereizgarri. Horrela, Psikologia, eta neurri
txikiagoan Soziologia, diziplina erreferente nagusitzat ordezkatu egin ziren. Antropologiako
ikuspegiak indukziozko intuizioan oinarritutako metodo bat gehitu zuen, erakundeko
partaideek izandako esperientziak aztertu ahal izateko (Ashkanasy eta Jackson, 2001). Beraz,
ikertzaileen agendetatik giroa desagertu ez zen arren, aurrerantzean, ikerketak arduratuko ziren
erakundeetako talde-bizitza indartzen duten balioak, ikurrak, esanahiak, erritualak, eta abar
aztertzeaz.

Erakunde-kultura kontzeptuaren sorrera eta garapena
Ashkanasy, Wilderom eta Peterson (2000) autoreek aipatu bezala, erakundearen kulturari
buruzko ikerketaren historiak azaltzen du Psikologiari eta Soziologiari loturiko autoreak
nagusi diren arlo batek Antropologia kulturalaren eragina jaso duela, pentsamendu
antropologikoaren elementuak barneratuz (gaiak, aldagaiak, ikerketa-metodoak, pentsaerak),
eta erakundeko ikerketa-ohituretan eta Antropologian adituak diren autoreak jasoz. Gainera,
duela gutxiko historia horrek erakunde-kulturaren inguruko ikerketen azken hiru hamarkadak
barne hartzen ditu.
Erakunde-kulturaren inguruko ikerketa garaikidea 1979. urte inguruan kokatu behar da,
Pettigrew autoreak kulturaren esanahi antropologikoa aurkeztu zuen garaian. Kontzeptua
aurkezteaz gain, horrekin hertsiki loturik ikusten zituen beste batzuk ere aipatu zituen:
sinbolismoa, mitoa, erritua, eta abar. Hots, uste zuen beste kontzeptu hauek ere erabil
zitezkeela erakundeen analisian helburu honekin: gizarte-antropologoei erakundeko
portaeraren ikerketan erabilitako hiztegi analitikoan ezagunak diren kontzeptuak integratzen
laguntzea (Pettigrew, 1990, 422. or.).
Aurrerantzean, denbora oso laburrean, erakunde-kulturaren bereizgarri diren kontzeptuak eta
ikerketa-metodoak aurkeztu, azaldu eta erabili ziren (Reichers eta Schneider, 1990), zeinak
erakunde- eta akademia-eremuetan azkar hedatu baitziren elementu kontzeptualak ezartzeko
eta esku-hartzeko aukerengatik. Hala eta guztiz ere, ekintza horretan, Czarniawska-Joerges-en
(1992) arabera, bi ikertzaile mota bereizi behar dira: batetik, adimen-interesekiko motibazioa
duten ikertzaile etnografoak; eta, bestetik, bezeroen interesekiko motibazioa duten klinikoak.
Orobat, De Witte eta Van Muijen autoreek (1999) bereiziko lituzketen ikertzaile motak
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hauexek dira: kultura ulertzeaz eta neurtzeaz arduratzen diren ikertzaile akademikoak, eta
kultura maneiatzen eta aldatzen den moduaz interesa duten aholkulariak. Horrela,
lehenengoen (etnografoak eta akademikoak) helburua ulertzeko neurtzea da; bigarrengoena
(klinikoak eta aholkulariak), aldiz, aldatzeko neurtzea.
Azken urteetan, geometrikoki areagotuz joan da kulturaren alderdi kontzeptualen eta
enpirikoen ikerketa, erakundeari buruzko literaturan giro kontzeptuari protagonismoa kenduz.

ERAKUNDE-GIROA ETA ERAKUNDE-KULTURA
KONTZEPTUEN MUGAKETA

Erakunde-giroa eta erakunde-kultura: ezberdinak edo antzekoak?
Ez da erraza puntu honetan egiten den galderari erantzutea; aniztasun handia baitago
erakundearen giroaz eta kulturaz arduratzen diren autoreen iritzien artean, bi kontzeptuen
arteko ezberdintasunak eta antzekotasunak lantzeko garaian.
Denison-en ustez (1996), ezberdintasun nagusiak ontologikoak dira; hau da, kontzeptuen
oinarri teorikoetan dago desberdintasuna (Oinarri teorikoak garaiko ohitura intelektualarekin
lotura izango duela ahantzi gabe). Horrela, arestian aipatu bezala, giroaren inguruko ikerketa
Lewin-en Eremuaren teoriatik dator; kulturaren ikerketa, berriz, elkarrekintza sinbolikoan
kokatzen da, G. H. Mead (1934) autorearen lanean eta Berger-ek eta Luckman-ek (1966)
azaldutako teorian oinarrituz.
Beste autore talde batek, aldiz, (Schneider, 2000), kontzeptu bien osagarritasunaren alde egiten
du, metodo anitzei buruzko ikerketen bitartez diziplina arteko mugak gainditzeko gai direlako
(Ashkanasy eta Jackson, 2001). Hots, erakundeetako kideak taldean nola bizi diren aztertzeko
orduan, bi kontzeptuen erabilera bateragarriaz mintzatzen dira, horrek azterketa eta ulermena
ahalbidetzen duelakoan. Azken finean, bi kontzeptuak elkarreragina duten prozesu gisa
ulertzen dira.
Beste autore batzuk, bi kontzeptuen arteko elkarbizitza onartzen duten arren, kulturaren eta
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giroaren arteko ezberdintasunaren aldeko dira (besteak beste, Schein, 2000; Trice eta Beyer,
1993). Honako hau da Schein-ek giroaren inguruan ematen duen definizioa: tramankulu
kulturala da. Erakundeko kide izatea da atxikitzen diren balioen eta elkarrekin partekatzen
dituzten hautemateen emaitza. Trice-k eta Beyer-ek, aldiz, kultura ez dute giroarekin berdintzen;
giroak hautemate indibidualak soilik barne hartzen dituela uste dute, eta ez dela arduratzen
kulturaren nukleoa osatzen duten elementuez: talde batean banatzen diren sinesmenak, arauak
edo balioak.
Giroa eta kultura kontzeptuak argitzearren, Denison-ek (1996) bien ezaugarrien arteko
konparaketa egin zuen; honako taula honetan ageri da:
3. taula. Giroaren eta kulturaren ezaugarrien arteko konparaketa (Denison, 1996; Payne, 2000)
KULTURA
Epistemologia

GIROA

- Ideografikoa

- Nomotetikoa

- Testuinguruan kokatua

- Konparaziozkoa

Ikuspegia

- Emic

- Etic

Metodologia

- Kideak
- Kualitatiboa

- Ikertzailea
- Kuantitatiboa

Analisi-objektua

- Behaketa
- Balioak eta irudipenak

- Inkesta
- Hautemandakoaren
adostasuna

Denbora

- Historiaren bilakaera

- Berehalakoa

Oinarri teorikoa

- Gizarte
konstrukzionismoa

Diziplina

-- Teoria
kritikoa
Antropologia

- Historiarik gabekoa
- Lewin-en ikuspegia

- Psikologia

- Soziologia

Payne-ren ustez (2000), Denison-ek proposatutako parekatzeari erreparatuz gero, kultura eta
giroa desberdinak izanik, aldi berean, bi kontzeptuentzat erkide den zerbait ere badela ikus
daiteke. Hau da, bien oinarria da esperientzia edo egoera jakin batzuk partekatzen dituzten
talde bateko kide diren pertsonen arteko harremanak deskribatzea eta azaltzea. Beraz,
aztertzen den objektuan baino gehiago metodologian edo egiten den moduan dagoela
ezberdintasuna esango luke. Hau da, eztabaida ez litzateke izango zer ikasi, baizik eta nola
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(Denison, 1996). Azken finean, litekeena da bide batez giroaren eta kulturaren ikertzaileek
hautatutako ikuspegi ontologikoen eta epistemologikoen arteko kointzidentziak topatzea;
ondorioz, aipatutako ikuspegien arteko ezberdintasunak finka daitezke, eta ez hainbeste
ikertutako kontzeptu moten artekoak.

Oinarri ontologikoak, epistemologikoak eta metodologikoak
Ashkanasy-ren eta laguntzaileen arabera (2000), giroa eta kultura definitzeko ikuspegi
ontologiko eta epistemologiko ezberdinak daude. Ikuspegi ontologikoak hiru multzotan
sailkatzen dira: errealismo estrukturala, gizartearen eraikuntza eta praktika linguistikoak.
•

Errealismo estrukturalak erakundeak egitura gisa ikusten ditu. Egitura horiek
berezitasun batzuk dituzte, eta berezitasun horien artean agertzen dira giroa eta
kultura.

•

Gizartearen eraikuntzan oinarritzen diren autoreentzat, aldiz, talde-kultura
litzateke

erakundeko

kideek

erakundeko

funtzionamenduaren

inguruan

elkarbanatzen dituzten hautemateak. Beraz, haien aburuz, erakunde bakoitza
kultura bat litzateke.
•

Praktika linguistikoetan oinarritzen den ikuspegitik, berriz, uste dute erakunde
bateko egitura, prozesu edo gertaerak kide bakoitzaren erabilgarritasunaren
arabera hitzez eraikitakoak (edo isildutakoak) direla.

Badira ikuspegi epistemologiko ezberdinak ere: deduktiboa, induktiboa eta erradikala, hain zuzen
ere.
•

Ikuspegi deduktiboan, erakundea aztertu baino lehenago definituko lirateke
erakundeetako fenomenoak aztertzeko kultura-dimentsioak edo kategoriak. Gero,
erakundera abiatuko da ikertzailea eta denbora batez informazioa jasoko du.
Jasotzen duen informazioa aurretik bereizi diren kategoria horietan sailkatuko du.
Informazio batzuentzat ez da kategoriarik egongo; eta, orduan, kanpoan geldituko
dira, ikertzaileak definitutako alderdietan erreparatzea erabaki duelako.

•

Ikuspegi induktiboan, berriz, lehenengo informazio guztia jasoko da erakundea
behatuz edo aztertuz eta, gero, informazioa aintzat harturik kategoriak definituko
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dira, fenomenoak horietan sailkatuz.
•

Ikuspegi erradikalaren jarraitzaileek uste dute erakundeak behatzen dituztenen
azken asmoa dela, zehatzak izan ordez, haien interesei erantzuten dien
errealitateak eraikitzea.

Orain arte jorratu diren planteamendu horiek metodologia ezberdinak erabiltzen dituzte
erakundearen giroa eta kultura aztertzeko. Hala nola, ikertzaileari kulturaren ezaugarriak zein
ote diren asmatzen laguntzen diote eskalak eta galdeketak, elkarrizketak, eztabaida-taldeak,
portaerazko jarraibideen behaketak, objektu materialen bilketak (logotipoak, ikurrak, testuak,
arauak, eta abar), erakundeko partaideekin harreman zuzenak, eta abarrek.
Ikuspegi

ontologikoak,

epistemologikoak

eta

metodologikoak

aukeratzeko

garaian

konbinazioa egin daitekeen arren, Ashkanasy-k eta bere laguntzaileek (2000) uste dute, giroa
eta kultura aztertzerakoan, oro har, aukeraketa jakin batzuk egiten direla. Hau da, oro har,
giroa aztertzeko izaera deduktibodun errealismo estrukturalean oinarritzen dira ikertzaileak,
eta inkesta eta antzeko metodoak erabiltzen dituzte. Aldiz, kulturaren inguruko ikerketetan
erabiltzen den ikuspegia zehazteko zailtasun gehiago daude, hartzen den ikuspegi
antropologikoak aukeraketa ontologikoa, epistemologikoa eta metodologikoa baldintzatzen
baitu; izatez, nahiz eta ikuspegi antropologikoekin konstelazio ontologiko, epistemologiko eta
metodologiko ezberdina elkartu ohi den, Antropologia urrun dago zientzia homogeneo
izatetik, etapraktikatzaileen ikuspegien artean aniztasun handia dago. Azken finean, ikuspegiek
garrantzia izan arren kulturaren eta giroaren arteko ikerketak desberdintzeko orduan, autore
batzuek diote aztertzen diren aldagaiek eragin handiagoa dutela. Honatx erakunde-giroaren eta
erakunde-kulturaren azterketaz arduratzen direnek aztertzen dituzten aldagai nagusiak:
4. taula. Giroarekin eta kulturarekin erlazioa duten erakundeko aldagai nagusiak (Ashkanasy
eta lag., 2000)
ERAKUNDE-GIROA

ERAKUNDE-KULTURA

- lidergoa

- balioak

- talde-prozesuak

- sinesmenak

- lanpostuaren ezaugarriak

- esanahiak

- asebetetze-maila

- zeregina

Autore batzuen aburuz, bi kontzeptuak oinarri teorikoen arabera hurbildu edo urrundu egingo
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dira. Beste autore batzuk metodologian oinarrituko dira hori esateko; eta beste batzuk, aldiz,
aztertzen diren aldagaietan. Beraz, biribilduz, badirudi ez dela lan erraza giroaren eta
kulturaren arteko antzekotasunak eta ezberdintasunak mugatzea (Martín, 2002).

ERAKUNDE-GIROA

Erakunde-giroa kontzeptua
Erakundearen giroa zer den zehazterakoan, akademikoki lan-giroa osatzen duten faktoreez
hitz egin daiteke (Peiró, 1991, 503. or.). Ikerlariek erakunde-giroari buruz emandako definizioa
da banakakotik at edo objektiboa (Payne eta Pugh, 1976), zeinak antolaketa psikologikoa baino
gehiago antolaketa aldakor asko jasotzen dituen (Forehand eta Gilmer, 1964), non lekuko
faktoreak banakakoek osatzen duten taldeen gainetik daudela uste baita.
Lerro hauetan Argyris-ek (1957) egindako definizioakbiltzen dira; berak erakunde-giroa
erakunde-kultura gisa aipatzen du, nahiz eta simetria horrek kritikak jaso dituen (Evan, 1976).
Beste definizio bat Perrow-ek (1961) erabilitakoa da, zeinak giroa mugatzeko erakundeko
prestigioa erabiltzen duen, erakundearen irudi sozial gisa ulertuta. Dena den, kontzeptu horrek
erreferentzia egiten dio erakundean ez dauden norbanakoek horri buruz duten iritziari, bertan
parte hartzen duten pertsonen irudia alde batera utziz.
Azkenik, erakunde-giroari buruz Halpin-ek eta Croft-ek (1962) emandako definizioaren
arabera, erakundeetan izaera ezberdinak aurki daitezke eta horiek dira erakunde-girotzat
azaltzen direnak.
Era berean, banakako faktoreei garrantzia ematen dioten definizioak daude. Horietan,
norbanakoak lantokiari buruz dituen hautemateei ematen zaie garrantzia, giroaren psikologia
edo subjektibotasuna azpimarratuz. Horrela, pertsonek eta egoerak elkarri eragiten diote
(James eta Jones, 1974; Schneider eta Reichers, 1983).
Schneider eta Reichers jakitunek diotenez, giroa da era zabalean azalduta talde edo erakunde
bateko kideek zerbaiti edo beren inguruari buruz duten hautemate berbera. Partekatzen
dituzten hautemateak erakunde barruko politikari, praktikari eta prozedurei buruzkoak dira.
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Formalak edo informalak izan daitezke. Pertzepzio horiek taldearen helburuak eta horiek
lortzeko moduaren indikatibo moralak dira.
Ildo hori jarraitzen duten autoreen artean daude Porter, Lawler eta Hackman (1975); beren
arabera, giroak eguneroko ezaugarriei egiten die erreferentzia, hala nola, lan-giro normal edo
zehatz bakoitzeko ezaugarriei eta beren naturaltasunari, bertan lan egiten duten pertsonek
hauteman eta sentitzen dutenaren arabera. Aldiz, Evan-en (1976) arabera, erakunde-giroan
dauden eta ez dauden pertsonen hautemateak dimentsio anitzekoak dira.
Dena den, ez dago ikerketarik horietako zein definiziok jaso duen bultzada handiena esaten
duenik (Rousseau, 1988).
Ekvall-ek erakunde-giroa kontzeptuaren bi interpretazio ontologiko adierazi zituen. Bata
errealista eta objektiboa, eta bestea subjektiboa eta fenomenologikoa.
•

Errealista eta objektiboa. Ikuspuntu honen arabera giroa ezaugarri objektiboa
da, eta erakunde barruko nahiz kanpoko kideek antzeman ditzaketenak biltzen
ditu. Giroa erakundeko kideek emandako hautemate-datuekin soilik neur daiteken
arren, giroa pertzepzio horiengatik existitzen dela esaten da.

•

Subjektiboa eta fenomenologikoa. Ikuspuntu honek giroa erakunde bateko
kideek erakundean bizi dituzten egoerekiko duten pertzepzio komuntzat hartzen
du. Modu horretan, kideek giro hori denbora pasatu ahala eta gertakizunak bizi
ahala eraikitzen dute.

Van Muijen-ek dioenez, aurreko bi ikuspuntuak bi galderen bidez jaso daitezke: Giroa zer da,
estimulu bat edo erantzun bat? Giroa egoera baten ezaugarria da edo kanpoko estimulu baten
barruko interpretazioa?
Izan ere, ikerlari askok diote erakundeko ereduetan giroa input eta output aldakor eta
aldizkakotzat hartu behar dela (Ekvall, 1985). Horrela, giroak eragina du eta prozesu
psikologikoek eta erakundekoek giroan eragiten dute.
Gaur egun, ikerlarien artean ez dago adostasunik giroaren definizioari dagokionez.
Desadostasun hori ekarri du giroa osatzen edo giroan eragiten duten faktoreak zein diren
adostu gabe egoteak. Moran-ek eta Volkwein-ek (1992) giroa sortzen eta osatzen den
prozesua azaltzen duten teoria batzuen parekotasuna adierazten dute.
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Hainbat erakundetan norbanakoen artean izandako hautemateen ezberdintasunen gainean
emandako iritziek, literaturaren bitartez, giro mota ezberdinak sortzea eragin dute (Rousseau,
1988). Rousseauk zioenez, azken finean pertzepzioen edukia testuinguruaren ezaugarrien,
dimentsioaren edo aldeen araberakoa da. Hala ere, pertzepzio horietako asko identifika
daitezke. Koys-ek eta Decotiis-ek (1991) pertzepzioak honako maila hauetan taldekatzea
proposatu zuten: autonomia, kohesioa, konfiantza, presioa, laguntza, errekonozimendua,
inpartzialtasuna eta berrikuntza.
Baina horrek guztiak ez du kontzeptu horri buruzko ikerketa galarazten. Gehien onartutako
definizioa hau da: giroa da pertsonak parte hartzen duen marko sozialaren edo
testuinguruaren banakakoen deskribapena.

Giro motak
Aurreko definizioek kontzeptu arazo bat aurkeztu dute, askok pertzepzio indibidual berberaz
hitz egitean. Hau da, giroa pertzepzio indibidualen bidez neurtzen da; baina maila jakin batean
(taldean, sail batean, erakundean) giroa existitu dadin, beharrezkoa da hautemate horien artean
adostasun puntu bat egotea. Definizioek sortutako arazo hori dela eta, giro mota ezberdinak
sortu dira: psikologikoa, erantsia eta taldekoa (Gonzalez-Romá eta Peiró, 1999).
•

Giro psikologikoa. Norbanakoek inguruarekiko duten pertzepzioei egiten die
erreferentzia. Giroaren neurria, ondorioz, indibiduala da. Talde, erakunde edo sail
baten kideen hautemateetan akordiorik ez egoteak egiaztatuko luke giroa ezaugarri
indibiduala dela.

•

Giro erantsia. Unitate (erakunde edo lan-talde) berari dagokion norbanakoen
pertzepzio multzoa da. Erakunde edo talde bateko kideen arteko akordiorik izan
ezean, erakunde-giroaren existentzia ezin dela ulertu diote giro mota honetan.
Hori lortzeko, banakako puntuazioa erabiltzen da. Taldeko kideen hautemate
indibidualen arteko akordio-mailak neurtzearen ondorio da. Baina ez da erraza
hautemate indibidualak hautemate kolektiboan sartzeko beharrezko akordio-maila
zein den jakitea.

•

Taldeko giroa. Hautemate berdintsuak dituzten norbanakoen taldeei egiten die
erreferentzia. Multzoen azterketaren (cluster) edo pilaketaren estatistika-tekniken
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bitartez, inguruarekiko pertzepzio indibidual berdintsuak dituzten taldeak
identifikatzea du helburu. Talde horiek taldeko giroa osatzen dute. Giro mota
horrek duen arazoetako bat da esanahi psikologikorik eta sozialik ez izatea; hau da,
talde bereko norbanakoek ez diote elkarri eragiten.
Beste autore batzuek diote, giro mota bat edo beste identifikatzeaz gain, oso onuragarria izan
daitekeela zerbaitera zuzendutako giroak identifikatzea. Hau da, helburu batera zuzendutako
giroak, zerbait konkretua lortzearren sortutakoak.
Schneider-en ustez (1990; 2000), historian zehar giroari buruz egindako ikerketetan azterketa
globala izan behar dela esan arren, interes gune batera zuzendu izan da azkenean beti,
inplizituki izan bada ere. Horrek guztiak eragiten du azterketak ikuspegi estrategikoa hartzea.
Hau da, lanaren testuinguruan dagoen interesgune bakarrera bideratzen du azterketa.
Interesgune horiek izan daitezke erakunde jakin horren segurtasuna, bertako langileen
motibazioa, lanaren kalitatea, berrikuntzak, eta abar. Ikuspegi horrek indarra hartu du azken
urteotan, ohiko ikuspegiaren aurrean. Ikuspuntu horrek ez du giro globalaren azterketa alde
batera uzten edo baztertzen; dioena da alderdi zehatz horietara iristeko bidea dela.
Schneider, White eta Paul (1998) adituek diote, ohiko ikuspegien (giro globala hartzen duena)
eta ikuspegi berrien (batez ere, giroaren alderdi zehatzak lantzen dituena) arteko integrazioa
bilatzeko saiakeran, ikuspegi berria garatu ahal izateko beharrezko dela ohiko ikuspegia
egotea, zeinak langileen ongizatea lortzeko saiakera egingo duen eta eginkizunak betetzea
ahalbidetuko duen.
Laburbilduz, erakunde-giroa da Schneider-ek erakundeen bizitza psikologikoa deritzona (2000)
ulertzeko beharrezkoa den aldagaia. Aldagai hori erakundeko kideen buruetan dago, eta
testuinguruaren zati da (Schneider eta lag., 2000, 35. or.). Horregatik, erakundeko portaeren
elementu integratzailea izan daiteke (Ashforth, 1985), banakako, taldeko eta erakundeko
ezaugarriak kontuan hartzen baititu (Schneider eta Reicher, 1983).
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ERAKUNDE-KULTURA

Erakunde-kultura kontzeptua
Giza kulturak bertako kideek zabaldutako era guztietako ziurgabetasun eta zalantzak
gainditzeko esfortzuengatik azaleratzen dira, taldeka eta indibidualki beren nahitaezko
esperientzien kaosari erantzun ahal izateko gutxi gorabehera artikulatutako ideia multzoak
eskainiz (Alcover, 2003b).
Trice-ren eta Beyer-en (1993) arabera, erantzun horiek bi maila handitan biltzen dira.
Lehenengoak kultura baten mamiari egiten dio erreferentzia, hau da, elkarren artean
banatutako eta erlazionatutako sineste-sistemak, emozio pisu handia dutenak eta ideologia
deritzonak. Bigarrenak forma kulturala aipatzen du; beste hitz batzuetan esanda, izate
behagarriek (ikurrak, hizkuntza, kontaketak eta praktikak, eta akzioak ere barne hartzen
dituztenak) ikurren bidez kultura bateko kideak nor diren adierazten eta baieztatzen diete, eta
bata besteari kultura baten mamia komunikatzen diote.
Horrekin loturik, forma kulturalean garrantzi handia hartzen dute metaforek, esaera eta
atsotitzek, argotak eta erakunde bakoitzeko kideek erabiltzen dituzten zapa-erdarek (Jones,
Moore eta Snyder, 1988).
Kontzeptualizazio horretatik eratortzen dira kulturen oinarrizko ezaugarri batzuk (Trice eta
Beyer, 1993): taldekoak, emozio pisu handikoak, oinarri historikoak, sinbolikoak, dinamikoak
eta nahasgarriak.
Rousseauren (1990) ustez, antropologo eta erakunde ikertzaileek bat egiten dute kulturak
gizarte-unitate konkretu bateko kideengatik banatutako ezagutza multzo gisa definitzerakoan,
zeinak gizarte-ikastearen eta gizarteratze-prozesuen bitartez eskuratzen diren. Elementu
kultural anitzetan azalarazten die pertsonei, hala nola aktibitateetan eta elkarrekintzetan, aldez
aurretik jakinarazitako informazioetan eta tramankulu materialetan, zeinak giza esperientzia
osatzen duten ; aldi berean, euren kideak hornitzen dituzte elkarren artean banatutako balioez,
ulerkortasun arlo komunez, eta sinesmen- eta itxaropen-sistemez. Hala ere, kulturak ez dira
uniformeak eta estatikoak (Goffee eta Jones, 2001), denboran zehar era dinamikoan
bilakatzen eta itxuratzen baitira.
Era berean, kulturak hainbat eginkizun betetzen ditu (aurrerago zehaztuko da). Kultura bateko
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kideekiko bete ditzaken funtzioen artean hauek aurki daitezke (Trice eta Beyer, 1993): taldeko
ziurgabetasunak maneiatzea, gizarte-ordena sortzea, jarraipena sortzea, talde-identitatea eta konpromisoa sortzea, etnozentrismoa piztea eta, azkenik, binakako ondorioak sorttzea
(teknikoak/espresiboak, ezkutukoak/agerikoak eta funtzionalak/disfuntzionalak).
Oro har, bai kulturen ezaugarriak bai ondorioak naturaltasun osoz ezar daitezke erakundeetan;
gizarte-sistema mota bat gehiago dira. Horietan, eguneroko bizitzako ziurgabetasun eta
anbiguotasun antzekoei egiten diete aurre kideek, eta erakunde-kulturek gainditzen laguntzen
diete, adierazteko moduak erakutsiz eta euren sinesmen, balio eta arauak nola baieztatu
irakatsiz.
Arestian aipatu bezala, erakunde-kulturaren ikertzaileek oinarrizko bereizketa egin dute haren
definizioan (Smircich, 1983): kultura erakunde bat dena ulertzen dutenak eta kultura erakunde
batek duena ulertzen dutenak.
Lehenengo ikuspuntuaren arabera, erakunde oro kultura da; hori dela eta, erakundeko kideek
eskainitako deskribapenen bitartez, ikertzailea bertako egitura sakona harrapatzen saiatu behar
da eta horri emic ikuspuntua esaten zaio. Ikusmolde sinboliko bat hartzean (Alvesson, 2002),
ikertzaile horiek forma kulturalekin loturiko esanahietan jartzen dute arreta, eta horiek
erritualak edota erakunde bakoitzean ohikoak diren espazio fisikoaren portaerak izan daitezke.
Oro har, ikuspuntu horrek kultura metafora bat dela onartzen du, hots, kultura lente antzeko
bat da zeinaren bitartez erakunde bizitza azter daitekeen (Martin, 2002).
Bigarren ikuspuntuaren aldekoen iritziz, erakundeek banatutako esanahien sistema
partikularretan mamitzen diren kulturak dituzte, azaleratutako balioak eta presuntzioak. Modu
horretan, ikertzaileak esandako kulturaren aurrekariak eta ondorioak identifika ditzake,
ohiturak, sinboloak, erritualak, arauak, eta abar behatuz; etic ikuspegia deritzo horri. Horrela,
kultura aldagaitzat hartzen da, izaera funtzionalista emanez (Smircich, 1983). Bigarren
ikuspuntu horren arabera, Schein (1985) adituaren aburuz, kultura da erakundeko kideek
biziraupenean eta barne-integrazioan inplikaturik dauden taldeen arazoei aurre egiten ikasitako
erantzuna. Horrela, kultura eskema interpretatzailea da, edo arazo horien aurrean hauteman,
pentsatu, interpretatu eta sentitzeko bide bat; kulturaren tramankulu edo agerpenak dira
arauak, balioak, erritualak eta baita giroa ere.
Horrela, nahiz eta hainbat sailkapen aurki daitezkeen, interpretatzaile edo sinbolikoaren eta
funtzionalistaren arteko bereizketan labur daitezke kulturak ikasteko erabili diren gerturatze
epistemologikoak.
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izendapenaren arabera, sinbolikoan (portaera soziokognitiboa) erakundeak kulturak dira;
beraz, kultura metaforatzat hartzen da. Funtzionalistan, aldiz, (sortzez objektibista)
erakundeek kulturak dituzte; era horretan, kultura aldagaitzat hartzen da. Ikuspegi horiek
alderdien zerrenda luze baten hasiera besterik ez dira, zeinetan kultura-ikertzaileak bat ez
datozen oldarkortasunez (Martin, 2002).
Erakunde-kulturaren azterketan bereganatutako ikuspuntu teorikoak sailkatzeko saiakera
batean, Martinek (1992, 2002) proposatzen du hirutan banatzea: integrazioa, bereizketa eta
zatiketa. Hiru ikuspuntuek posizio ezberdina hartzen dute hiru dimentsiotan: agerpen
kulturalen arteko erlazioan, kontsentsurako orientazioan, eta zalantzari eskainitako
tratamenduan. Hala ere, honako taula honetan ikus daitekeenez, hiru ikuspuntuak bata
bestearen osagarri dira:
5. taula. Hiru ikuspuntu teorikoen arteko osagarritasuna (Martin 2002)
IKUSPUNTU TEORIKOAK
Integrazioa

Bereizketa

Zatiketa

Adostasunerantz doan
noranzkoa

Adostasuna
erakunde osoan

Adostasuna
azpikultura
bakoitzean

Adostasun eza

Agerpenen arteko
erlazioa

Iraunkortasuna

Iraunkortasun eza

Anbiguotasunerantz
doan noranzkoa

Baztertua

Azpikulturen
kanpoaldera
bideratua

Ez iraunkortasuna, ez
eta iraunkortasun eza
ere, argiki
Onartua

•

Integrazioaren ikuspuntua. Interpretazio iraunkorrak eta sendoak dituen kultura
baten agerpenetan oinarritzen da, erakundean existitzen den adostasuna bilatuz.
Horrela, kultura da kideentzat argi geratzen den hura. Metafora erabiliz, kultura
litzateke mundu guztiak berdin ikusten duen monolitoa. Armonia izango litzateke
ikuspuntu horren hitz klabea.

•

Bereizketaren ikuspuntua. Interpretazio ez-iraunkorrak existitzen diren agerpen
kulturalez arduratzen da. Horrela, erakunde batean adostasunak bakarrik existitzen
dira behe-mailako analisietan, hau da, azpikulturatzat hartzen direnetan, zeinak
armonia-giro batean existi baitaitezke, bata bestearengandik independente, edota
gatazka batean sar baitaitezke. Aurrez aipatu denez, azpikulturak dira, kultura
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nagusiaren balioak partekatu arren, beste zenbait balio zehatz dituzten taldeak.
Azpikultura bakoitzaren barnean guztia argi dago: azpikulturen arteko zirrikituetan
sortzen da zalantza. Ikuspuntu hori definitzeko metafora bat erabiliz, esan daiteke
azpikulturak irla argitsu antzeko batzuk direla zalantzadun itsaso batean. Ikuspuntu
hori definitzen duen hitz gakoa taldeen arteko gatazka litzateke.
•

Zatiketaren ikuspuntua. Ez oso argiki iraunkorrak eta ez-iraunkorrak diren
agerpen kulturalen arteko harremanak azaltzen ditu; bere interpretazioak elkarren
artean anbiguoki erlazionatuta daude, zalantzagarritasuna ezarriz argitasunaren
aurretik kulturaren erdigunean. Zatiketa horren metafora gisa, imajina daiteke
kultura bateko norbanako guztiak bakoitza bonbilla bati esleiturik daudela. Arazo
bat nabarmena denean, bonbilla batzuk pizten dira adierazteko zein dagoen
aktiboki berari egokitua; arazoa ikusi edo ezagutu nahi ez duten pertsonen
bonbillak, berriz, itzalita jarraitzen dute. Era horretan, arazo bakoitzak bonbilla
talde beti aldakor bat pizten du, erakunde-bizitza jarraibide berdinik gabeko
bonbilla pizte eta itzaltzearen fluxu iraunkortzat hartuz. Ikuspuntu hori definitzeko
ez da hitz gako bakarra erabiliko, hiru baizik: zalantzagarritasun-sareak, paradoxa
(gehiengoaren ustearen kontrako ideia, aldi berean egiazkoa eta gezurrezkoa izan
daitekeen adierazpena) eta kontraesanak.

Analisi horren ondoren, Martinek (2002) proposatzen du emankorragoa izan daitekeela hiru
ikuspuntuak batera erabiltzea, aurrez ikusitako taulan ondo islatu den bezala, izaera osagarri
bat daukatelako. Oro har, autore horrentzat kultura honetan datza:
“[…] agerpen kultural anitzei buruz egindako interpretazio sakonak eta subjektiboak
(zehatza baino ikuspegi orokorragoa), bai ideienak baita materialak ere. Horrela, kultura
hiru ikuspegi teorikoetatik ikusi behar da, ez modu sekuentzialean, aldi berean baizik”
(Martin, 2002, 120. or.).
Oro har, ezinezkoa litzateke kulturen ikuspegi ezberdinen alde daudenen kontrakotasun
intelektualek erakunde-kulturan izan diren ezagutza berrien historia gehigarria idaztea.
Ikerketa kulturala aurkako posizioen arteko guda iraunkortzat har daiteke, kontzeptu onartuen
eta definizioen gabezia ezaugarri duena. Horrela balioetsi ahal izateko, oinarrizkoa da
azterketa kultural bakoitzean argi definitzea erabiltzen diren kontzeptuak eta eragiketak
(Martin, 2002, 53. or.). Hala eta guztiz ere, horrek ez du ekiditen taldeka lortutako
aurrerapenak ulertzeko eta azaltzeko dagoen aipatutako zailtasuna; era berean, oinarrizko
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ondoriotzat kritikoen aurrean kultura haustea dakar, horiek esparru horretan egindako
ikerketak debaluatzen eta baztertzen saiatzen direlarik.

Erakunde-kulturaren eraketa eta funtzioak
Kultura da sinesmen multzoa, balioak, portaerak eta erakundeko gehienek partekatutako
jakintzak eta, era berean, besteenganako bereizgarritzat uler daitezke. Baina, nola osatzen da
erakunde bateko kultura? Bi iturri nagusi daude (Bretones eta Mañas, 2008).
Alde batetik, alderdi legalak, teknologikoak eta erakundearen ingurune soziala. Bestetik,
intentsitate eta indar handiagoz, nahigabe arauak ipintzen dituzten erakundeko kideak.
Bigarren iturria, indar gehien hartzen duena, izaera egonkorrekoa izan ohi da (bereziki
sortzaileak eta buruzagiak). Baina, inguruko aldaketen ondorioz (legalak, teknologikoak eta
sozialak), erakundeak egungo beharretara egokitu beharko du kultura. Gainera, kulturaren
eragina izango dute taldekideek dituzten balioek.
Batzuetan, beharrezkoa izango da sakoneko aldaketak egitea prozesu batzuk hobetzeko edo
behar (legal, ekonomiko eta sozial) berriei aurre egiteko. Kasu horretan, kulturak aldaketa
sakona eman beharko du. Agerikoa da horrelako aldaketa baten aurrean erakundeko kide
batzuk aurka egongo direla, horrelako aldaketa batek dakarrelako aurretik zeuden ohiturak eta
arauak apurtzea eta berriak ipintzea. Horregatik, aldaketa gertatzeko unerik egokiena izango da
barne- edo kanpo-krisia dagoenean. Hala ere, gehiengoaren laguntzarekin (batez ere
zuzendaritzarenarekin) eta kontu handiarekin egin behar da aldaketa, poliki eta epe luzera
begirakoa izateko.
Egungo aniztasun soziala, etnikoa eta kulturala ikusirik, erakundeek uneoro egokitzapenak
egin behar dituzte. Egoera horietan aldaketa ez da motela izaten, zeharo kontrakoa baizik.
Aldaketa azkarra eta traumatikoa izatean, kultura-menderatzaileen artean talkak izaten dira, eta
kasu batzuetan kideren batek erakundea uzten du.
Gainera, erakundeek badituzte beren mugak, hau da, zer dagoen onartua eta zer ez. Ez da
portaera soilik izaten, talde bakoitzaren arauak ere kontuan hartu behar dira.
Horrela, kulturak bultzatuko ditu taldekideen arteko lotura, eta kide zaharren nortasuna eta
elkartasuna. Horrela onartzen du erakundeko kide ez direnak kanporatzea eta, era berean,
kideen artean buruzagien balioak eta sinesmenak indartzea. Baita baliozko prozedura eta
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metodologia ondorengoei transmititzea ere. Bestalde, erakundeak, jendea erakartzean eta
taldean izatean, bere balioak eta sinesmenak mantentzen eta finkatzen ditu.
Kontuan izan behar da erakunde baten barnean hainbat kultura aurki daitezkeela, eta langileek
kultura ezberdinekin bat egingo dutela.
Bereizketa horiek bi zentzutan gerta daitezke:
-

Bertikala: zuzendaritza eta langileak.

-

Horizontala: esaterako, lan zentro ezberdinak eta estatu desberdinak.

Gerta daiteke erakundearen barnean une jakin batean kulturak beren artean borrokatzea eta
bat garaile irtetea ere.
Ikusi den bezala, kulturak eragin handia du kideen portaeretan, baita aukeratze- eta erakartzeprozesuetan ere. Horretaz gain, kideek sinesmen eta balioekin bat egiten badute, zailagoa
izango da taldez aldatzea eta langileak konpromiso handiagoa hartuko du taldearekiko.
Erabakiak hartzeko eta lana egiteko moduan ere nabaria izango da kulturaren eragina
(Schramm-Nielsen, 2001).
Kulturaren beste nahi bat izango da, pertsona berri bat etortzean, pertsona horrek aurreko
balioak eta sinesmenak alde batera uztea eta egun biziko den tokikoak bere egitea. Horregatik,
aurrerago ikusiko den bezala, buruan izan behar dira integrazio- eta harrera-prozesuak.
Laburbilduz, erakunde-kulturak honako lau funtzio nagusi hauek betetzen ditu (Kreitner eta
Kinicy, 1995; Salgado Velo, 1999):
-

Kideei nortasuna ematea. Arauak, balioak, eta hautemateak erdibanatzean,
hurbiltasunezko zentzua ematen diote, guztiek daukaten helburu bat lortzeko.

-

Taldeko konpromisoa ahalbidetzen du. Guztiek helburu berbera izatea, denak
kulturarekin konprometitzea dakar.

-

Sistemaren egonkortasuna bultzatzen du. Nortasuna eta erdibanatutako konpromisoa
bultzatuz, kulturak erakunde bateko kideen integrazioa eta kooperazioa
ahalbidetzen du.
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Erakunde-kulturaren agerpenak
Erakunde-kulturaren ezaugarrietako bat da esplizitua ez izatea; ondorioz, ezaugarri sinboliko
handia du. Kultura ukiezina ez dago lege zehatzetan islatua, eta ezta erakundearen harreragidan den bezala aurkeztua ere. Ukiezina izan arren, bere agerpenak ikusgai dira; esaterako,
taldekide gehienekin partekatutako ikurrak eta erritualak, zeinak beharrezkoak dituzten euren
ekintzak aurrera eramateko eta erakunde zehatz bateko langile gisa eratzeko (Bretones eta
Mañas, 2008).
Erakunde-kultura definitzen duten partekatutako arauak eta sinisteak kulturaren gainazaleko
elementuen bitartez adierazten eta transmititzen dira, zeinek bertako kideei erakundean
gertatzen diren ohiko gertaerak interpretatzen laguntzen dieten. Pertsona batetik bestera
komunikatzeko bide nagusiak dira arauak eta balioak (Wagner eta Hollenbeckes, 1992).
Salgado Velo-ren azterlanean ondo azaltzen denez (1999), kulturak hainbat elementuz osatuta
daude, eta hauek azaltzen dira garrantzitsuenen artean (Bolman eta Deal, 1991; Deal eta
Kennedy, 1982):
-

Zeremoniak. Gertakizun bereziak dira, zeinetan erakundeko kideek beren mitoak,
heroiak eta sinboloak partekatzen dituztela ospatzen duten.

-

Errituak. Ideia zehatzak edota helburu bereziak partekatzera zuzendutako
zeremonia-aktibitateak dira. Errituen artean nabarmenenak honako hauek dira:


Hasierako errituak. Kulturaren alderdi garrantzitsuenetan kide berriak
hasteko balio dute.



Degradazio-errituak. Portaera onargarrien mugak zein diren besteei
erakusten saiatzen dira.



Erraztasun-errituak. Portaera egokiaren mugak aurkezten dituzte, baina
era baikorrean.



Integrazio-errituak. Erakunde bateko kideak alderdiak azpimarratzen
dituzten sentimendu komunez jabetzen dira.

-

Erritualak. Arau kulturalak eta balioak berrindartzeko erregularki errepikatutako
ekintzak dira. Batzuetan, zail egiten da horiek zeremonietatik bereiztea.
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Istorioak eta maitagarrien ipuinak. Iraganeko gertakizunen kontaketak dira, zeinak
balio eta arau kultural sakonagoak transmititzen eta ilustratzen dituzten.

-

Mitoak. Oso korapilatsuak izan daitezkeen aktibitateak eta gertakizunak azaltzen
laguntzen duten istorioak dira.

-

Heroiak. Erakundearen eta bere kulturaren balioak eta portaera arrakastaz islatzen
duten pertsonak dira.

-

Super-izarrak. Erakundean eta horren kulturan lor daitekeenaren gainetik dauden
mugak pertsonifikatzen dituzten aparteko norbanakoak dira.

-

Sinboloak. Esanahi bereziak dituzten eta erakundeko kideei zailtasunezko rolen
arteko aldaketak eta emoziozko mezuak errazten dizkieten objektu, akzio eta
gertaerak dira.

-

Hizkuntza (zapa-erdara edo jerga). Ahozko sinboloen bilduma da, askotan
erakundearen kultura berezia islatzen duena.

-

Metaforak, umorea eta jokoa. Sakonagoa den zerbaiten irudi ulergarriak dira, arraroa
dena senitarteko bihurtzen saiatzen dira eta, alderantziz, senitartekoa ezezagun.

Elementu kultural horiek erakusten dute erakunde-kultura baten ikaste-prozesua batez ere
sinbolikoa dela eta, beraz, hori ulertu ahal izateko ikuspuntu sinbolikoa hartu behar da;
ikuspuntu horretan garrantzitsuena ez da edozein gertakizunetan zer gertatu den, baizik eta
gertakizun horrek zer esanahi duen (Bolman eta Deal, 1991).
Alde horretatik, erakunde bateko kultura ikurrez eta ohituraz eratuta dago. Haiek egiten dute
erakundeko langileen portaera-eragina eta gidari-lana.
Kulturaren ikurrek erakundeen eta kideen artean nortasuna edo kanporaketa era dezakete.
Ikur horiek bi funtzio zehatz dituzte. Alde batetik, taldekideak euren artean hobeto ezagutzea,
baita erakundean ere, eta, aldi berean, kideak ez direnetatik bereiztea; horrek erakundearekiko
lotura gehitzeko eta taldearen kohesioa lortzeko balio du. Bestetik, ikurrek erakundeari
laguntzen diote hark kaleratu nahi duena kaleratzen.
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Erakunde-kulturaren ikur berriak
Historian zehar, sistema sozial guztiak ikur zehatzez hornitu dira. Horrela, estatu eta nazio
bakoitzak bandera eta ereserki bat du. Erlijio bakoitzak irudi eta erritual konplexu eta zailak
garatu dituzte hasiberrientzat (ikus Bretones eta Mañas, 2008). Gaur egungo erakundeak ere
ikurrez hornitzen dira, zeinak bere kideei kultura eta ikurrak helarazten dizkieten ahalmenbereizketa bat egiteko eta talde gisa nortasun bat bultzatzeko helburuarekin.
Ahalmen-bereizketa lortu nahi duten ikurren artean, maiz, adibide hauek agertzen dira:
-

bulegoaren tamaina eta kokalekua, kategoriaren edota ahalmenaren arabera

-

langile zehatz batzuentzat aparkaleku pribatua

-

langile bakoitzarentzat informatika kode bat

Nortasun-funtzioa bete nahi dutenen adibideak:
-

uniforme bat erabiltzea

-

lanez kanpoko ekintzak (adibidez, kirolak)

-

erakundeari nortasuna ematen dioten elementuak: koloreak, altzariak, eta abar

Elementu horiek erakundeko maila eta sail guztietan agertuko dira, harreman pertsonal eta
sozialetatik hasi eta kontabilizazio-arauetaraino (Gambling, 1977; Harzing eta Sorge, 2003).
Ikur horiek kulturaz kanpo dauden agerpenak dira, nahiz eta beste maila batzuetakoak ere
egon. Horrela, garrantzitsuenak laburbiltzeko saiakeran, erakunde-kulturaren ikuskeran beste
alderdi garrantzitsu bat eratzen du bere eduki, elementu edota analisi-mailekiko arretak. Berriz
ere, hainbat ikuspuntu azaltzen dira hartzen den posizio teorikoaren arabera (Peiró, 1990).
Erakundeetako kulturen edukietan hiru maila proposatzen ditu (Alcover, 2003b):
-

Maila behagarria, kulturaren produktuei zuzendua. Hizkuntza, erritualak, zigorrak,
arauak, portaera-neurgailuak, ohiturak, giroa, sinboloak, tramankuluak, mitoak,
kondairak, janzkera, eta abar.

-

Maila estimatzailea. Balioak, filosofia, ideologia, jokaerak, ikuspuntuak, ezagutzak,
lehentasunak, esanahiak, itxarobideak. Elementu horiek aukera ematen dute
aurreko mailaren produktuak justifikatzeko, arrazoitzeko eta interpretatzeko.
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Oinarrizko siniste eta usteetan integratutako maila. Kulturaren erdigune esentziala
eratzen duten agertu gabeko alderdiak.

Bere aldetik, Rousseauk (1990) kulturaren elementu nagusien sailkapen zuhurragoa
proposatzen du. Elementu horiek subjektibotasun – iristeko erraztasun poloek definitzen
duten lerroan zehar kokatzen dira.

Erakunde-kulturaren ebaluazioa
Kultura neurtzeko sistemaren inguruan zailtasun handia dago: kultura bera zehaztugabea,
nahasia eta ikusteko zaila baita. Gainera, elementu ugariz osatua egotean (ikurrak, heroiak,
erritualak eta balioak), prozedura desberdinak erabili dira erabilera bakoitza neurtzeko eta
ebaluatzeko; gehien bat metodologia kualitatiboa, balioekin izan ezik. Honek kostu handiagoa
izatea eragin du, eta denbora gehiago behar izatea (ikus Bretones eta Mañas, 2008).
Kultura neurtzeko saiakera batzuk oinarritu dira historiaren analisian, ikurretan, erritualetan,
ospakizunetan, balioen analisietan, sinesmenetan, buruzagien elkarrizketa zabaletan,
pertzepzioetan. Agian, gai baten inguruko elkarrizketa zabala da metodo egokiena kulturaren
inguruko datuak lortzeko, kontuan izanik gai egokia hartzen eta egoki lantzen.
Balioak,

berriz,

barnean

dauden

elementuak

dira;

ondorioz,

egonkorrenak

eta

inkontzienteenak dira. Horregatik, beste metodo bat erabil dezakegu haiek neurtzeko
(galdetegiak, esaterako). Balioak gizakiaren bizitzaren lehen urteetan osatzen dira, nahiz eta
alda daitezkeen bizitzako gertakizunen arabera.
Rokeach Values Sarvey (Rokeach, 1973) deritzona izan zen balioen inguruan geratu zen lehen
galdetegia. Eskalak 18 balio terminal eta 18 balio instrumental hierarkizatzen ditu.
Galdetegi berriagoak Schwartz-ek (1992) diseinatu ditu. Galdetegiak bi lista, hogeita hamar
balio terminal, eta beste hogeita hamar balio instrumental ditu, 1etik 7rako eskalan. Item
horiek hamar motibaziotan banatzen dira: gaitasuna, hedonismoa, estimulazioa eta
autonoranzkoa (norberaren dimentsioan); unibertsalismoa eta segurtasuna (dimentsio
mistoan); eta borondate ona, tradizioa eta adostasuna (taldeko dimentsioan).
Ferytag-en iritziz (1990), literaturaren berrikusketak erakutsi du erakunde-kulturaren
ebaluazioan zazpi metodo erabili izan direla, batez ere. Honako hauek dira (ikus Salgado Velo,
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1999): 1) bakarkako elkarrizketa; 2) taldeko elkarrizketak; 3) ikertzailearen behaketak eta
interpretazioa; 4) barrutik egindako deskribapenak; 5) galdeketak; 6) ezusteko kritikoak; 7)
eremu-simulazioak.
1.

Bakarkako elkarrizketa. Metodo hau erabiliz gero, pertsona garrantzitsuei
egiten zaie elkarrizketa. Elkarrizketa horien formatua egituratua edo erdiegituratua dago. Pertsona gakoak erakundeko exekutiboak izan daitezke, hala nola
enplegatuak, enplegatu izandakoak, bezeroak edo hornitzaileak. Baina metodo
horrek baditu desabantailak ere; denbora asko eskatzen du eta, horrez gain,
elkarrizketa pertsona akarrari egiten zaio; hau da, taldeka egiteko aukerarik ez
dago. Bestalde, ez da kuantifikagarria. Bere abantaila garrantzitsua hau da:
elkarrizketetan jasotzen den informazioa oso aberasgarria izatea.

2.

Taldeko elkarrizketa. Erakundeko taldeei elkarrizketa egiten zaie. Taldeak 3-10
pertsona bitartekoak izaten dira. Bestalde, egiten den elkarrizketa egituratua dago
eta talde-eztabaida egiten da, adostasunera ailegatu arte. Azkeneko puntu hori oso
garrantzitsua da. Izan ere, kultura da sinesmen eta balio berdinak dituzten
pertsonak. Metodo honek bakarkako elkarrizketaren desabantaila eta abantaila
berdinak ditu; baina badu abantaila ezberdin bat: elkarrizketatuen kopuru
handiagoa.

3.

Behaketak. Metodo hau sinboloen eta politika-prozeduraren behaketa eta
interpretazioa da. Informazioa iturri desberdinetatik jasotzen da: txostenetatik,
buruzagien txostenetatik, politika-prozeduretatik, tokiko behaketetatik. Gero,
ikertzaileak jaso duen informazioa interpretatzen du. Denbora asko eskatzen duen
metodoa da eta, horrez gain, zenbatzen zaila. Ezin da metodo bakartzat erabili,
baizik eta beste baten osagarritzat.

4.

Etnografia edo barneko deskripzioak. Kasu honetan, ikertzailea behatzaile
bihurtzen da, ikertzen ari den kultura horren partaide. Metodo honek denbora
asko eskatzen du eta zenbatzen zaila da. Baina, abantaila hauek ditu: pertsona
asko beha daitezke aldi berean, eta eduki desberdinak ere beha daitezke.

5.

Galdeketa. Metodo guztien artean hau izan daiteke gehien erabiltzen dena.
Galderak izan daitezke objektiboak, irekiak/itxiak, edo bien arteko konbinazioa.
Metodo honen abantailetako bat da pertsona kopuru handia lagintzen uztea eta
denbora minimoa erabiltzea. Bestalde, item kuantifikagarriak erabiltzen dira, eta
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item narratiboak edukien analisien bidez zenba daitezke. Ia ez du desabantailarik,
jasotzen den informazioa ez izatea beste metodoetan bezain aberasgarria izan
ezik. Adibidez, elkarrizketan edo etnografia-deskripzioetan jasotzen den
informazioarekin alderatuta.
6.

Ezusteko kritikoak. Teknika honen bitartez, erakundearentzat ondorio
kaltegarriak izan zitzakeen gatazkez oroitzeko eskatzen zaie. Gehienetan multzo
txiki bateko adituak elkarrizketatzen dira eta ikertzaileek horiek esan dutena
interpretatzen dute. Desabantaila dira denbora eta pertsonen aukeraketa. Gainera,
jasotzen den informazioa zaila da zenbatzen eta teknika honen bitartez jaso
daitekeen informazioa ezin da aurretik ezagutu.

7.

Eremu-simulazioak. Simulazio artifizialak dira. Adibide moduan, talde baten
ekoizpena. Egindako lana grabatu ondoren, hori errebisatu eta eztabaida bat
egiten da. Taldeko elkarrizketaren antz handia du. Desabantailen artean, denbora,
emaitzak zenbatzea eta elkarrizketa egin dakiekeen pertsona kopurua.

Erakunde-kulturaren konplexutasuna ikusirik, ebaluatzeko prozesuak metodoen pilaketa izan
beharko luke. Hau da, hasieran, lehenengo etapan ikertzaileak erakundearekin ohitu beharko
luke. Horretarako, behaketa eta elkarrizketak lirateke metodo egokiak, informazioa jasotzeko
metodo erabilgarriak direlako. Behin erakundearekin ohitu ondoren, bigarren etapan, taldeko
elkarrizketak eta erakundearen txostenak erabil daitezke metodo gisa. Azkenik, hirugarren
etapa, behatu diren gauzak erakundearen parte direnekin bat datozen jakitea. Horretarako,
neurketa objektiboa litzateke egokiena eta, hartarako, galdeketa.

ERAKUNDE TRANSKULTURALAK

Nazioz haragoko erakundea hiru kasutan ager daiteke (Bretones eta Mañas, 2008):
-

Erakundeak leku edo lurralde zehatz batean daude, baina beste lurralde
batzuetako langileak dituzte. Esaterako, lantegi batean etorkinak dituztenean
lantegikoentzat lanean.
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Enpresa lurralde batean baino gehiagotan dago. Bertako langile batzuk eta
jatorriko lantegitik datozen beste batzuk. Adibidez, Espainiako enpresa batek
lantegi bat zabaltzen du, bertako langileekin baina Espainiako zuzendariekin.

-

Enpresa lurralde batean baino gehiagotan dago. Bertako langile batzuk eta beste
estatu batzuetatik datozen beste batzuk. Hala nola, Irlandan egon daitekeen
Estatu Batuetako enpresa batean hainbat lurraldetako langileak ari daitezke.

Kasu horietan guztietan ere aniztasuna, jakintasuna eta egokitzapena daude, ez soilik estatuko
kontsumitzaileen artean. Horrela bada, giza baliabideen arduradunek argi izan behar dute
beren kudeaketetan, teknika guztiez gain eta politika ororen gainetik, teknika kulturalak
bultzatu behar direla. Horrela izanik, kontuan hartuko dira faktore kultural guztiak eta , giza
baliabideen planak kudeatzeko, kontuan izango dira elkarte kultural anitzak.
Kultura-aniztasunak ez du esan nahi erakundeak langile atzerritarrak izango dituela soilik;
baizik eta pentsamolde eta balio ezberdinei zabalik izango direla (Rhinesmith, 1996). Giza
baliabideetako plangintza horien arrakasta norberaren baitan egongo da; plangintza
osatzerakoan, langileak hautatuz, hesituz eta orientatuz. Hau dio Triandis-ek (1996): “Ezin
ditugu plangintza-teknika berberak erabili, langileak atzerritarrak izanik edota herrialdean
bertakoak izanik”.
Gizarte-errealitate berri horrek irtenbideak topatzera bultzatu ditu pertsonak. Nola eragiten
dio horrek guztiak erakundeari? Zer plangintza garatu behar dituzte atzerrian zuzendari izango
diren langileek? Konparagarriak al dira erakunde baten emaitzak eta atzerriko beste batenak,
era berean? Plangintza berberak balio al du, erakundeen kokapena kontuan izan gabe?
Kulturen arteko ezberdintasun horien guztien ezagutzak eta kudeaketak langilearengan eragin
handia izango dute erakunde barruan, eta motibazio eta jarraitzeko gogoa piztuko dute.
Baina zein dira erakunde bereko langileen ezberdintasunak? Badaude ezberdintasun nabari
batzuk, hala nola, hizkuntza. Baina hori ezin da izan ezberdintasun bakar (berberak ez dira,
kultura ingelesean eta indiarrean bietan ingelesa hitz egiten den arren). Gainera, ezberdintasun
horiek ezagutzen eta identifikatzen jakin beharko da, kulturen arteko distantzia osoak ikusteko
(zer kulturarteko distantzia dago espainiar edo portugaldar baten artean?). Pauso hori oso
garrantzitsua da, horrek erabakiko baitu zein den kulturen arteko ezberdintasun nabarmenena,
harengan jartzeko arretarik handiena.
Hala ere, ezin da kultura-ezberdintasuna estatu ezberdineko pertsonengan soilik interpretatu;
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estatu bereko pertsonengan ere antzeman daiteke. Horiek parekotasun handiagoa izango
dutela, ordea, ukaezina da. Adibidez, Almeriako herri txiki batetik Donostiara bizitzera doan
pertsona batek, edota alderantziz, kultura ezberdintasuna nabarituko du. Hala ere,
pentsatzekoa da bi estaturen arteko kultura-aldaketa handiagoa izatea.
Badaude estatuka egindako sailkapen kultural batzuk. Esaterako, Ghiselli eta Porter (1996)
adituek eginikoan, hamalau estatutako 3.600 zuzendariri eginiko galdeketan, bost talde
nabarmendu zituzten horiek: Ipar Europa, Europa erromanikoa, Estatu anglosaxoiak,
garapenean dauden estatuak, eta Japon.

Dimentsio kulturalak
Dimentsio batek talde bateko fenomenoak taldekatzen ditu (lurralde bateko gizartea, erakunde
bat, eta abar), eta horiek modu enpirikoan elkartuta egoten dira. Taldekatze hori erlazio
estatistikoetan dago oinarrituta; hau da, fenomenoak batzeetan gertatzen dira, eta ez lotura
sendoen bitartez. Azken finean, dimentsio bat kultura baten alderdi bat da, zeina beste
kulturen harremanaren bidez neur baitaiteke (Hofstede, 1991).
Ohitura handia dago antropologoen, soziologoen eta gizarte-psikologoen artean nazioko edo
erakundeko kultura ezberdinak alderatzen uzten duten kultura-dimentsioak definitzeko.
Agian, azkeneko hiru hamarkadetan zabalkunde eta onespen handiena izan duen
proposamena Hofsted-ek egin zuen 1980an, kulturaz gaineko ikerkuntzako emaitzak lortu eta
gero. Erakunde multinazionaleko kideei egindako ikerketa izan zen, hain zuzen ere (Hofstede,
1980, 2001).
IBM enpresan pasatu zituen galdeketak, eta 64 estatutako 116.000 langileren iritziak jaso
zituen. Ikerketaren ondoren, nabari geratu zen estatu bakoitzeko langileek ezberdintasun
kulturalak dituztela. Ezberdintasun horiek lau dimentsio handitan banatu zituen:
Lehena, indibidualismoa-kolektibismoa da; norbanakoaren eta taldearen erlazioak neurtzen ditu.
Horren arabera, pertsonek beren interesak zaintzen dituzte eta baita hurbilekoen interesak ere.
Indibidualismoaren aurrean kolektibismoa dago. Azken horretan, pertsonek besteen babesa
espero dute arazoak dituztenean.
Bigarrena, boterearen distantzia da, boterea duten eta ez duten pertsonen arteko distantzia. Hori
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kultura nazionalaren ezaugarria da, eta gizarte batek instituzioen boterea zein neurritan
onartzen duen adierazten du. Horrek desberdintasun soziala eta autoritatearekiko erlazioa
neurtzen du, txikitik handira. Botere-distantzia handia duen gizarte batek boteredesberdintasun handiak onartzen ditu erakundean. Botere-distantzia gutxiko gizarteak, ordea,
desberdintasunak murrizten ditu ahal duen neurrian. Horrela, botere-distantzia handia den
kulturetan, harremanak hierarkizatuak izan ohi dira; aldiz, distantzia baxua den herrialdeetan
partaidetza eta bilerak bultzatzen dira.
Hirugarrena,

zalantzaren gaineko kontrola

da;

erasoen

kontrolarekin eta

emozioen

adierazpenarekin erlazionaturiko ziurgabetasuna; makalenetik sendoenera neurtzen du. Beste
era batean esanda, egoera berri baten aurrean pertsonak nola moldatzen diren neurtzen du.
Dimentsio hori kultura nazionalaren ezaugarria da, gizarte bat mehatxatua sentitzen den
neurria azaltzen baitu. rriskuak jasaten dituzten gizarteetan, zalantzari gutxitan ihes egiten
diote eta segurtasuna sentitzen dute. Zalantzari askotan ihes egiten dioten gizarteen ezaugarria
da bertako pertsonen antsia, tentsioa eta erasokortasuna.
Azken dimentsioa, bizitzaren kantitatearen eta kalitatearen arteko eztabaida da. Baita feminitatearen
eta maskulinitatearen artekoa ere. Genero bateko partaide izatearen inplikazio sozialak neurtzen
ditu. Kultura batzuek kantitateari ematen diote garrantzia, eta objektu materialak lortzea eta
erasokortasuna balioesten dute. Beste kultura batzuek, aldiz, kalitateari ematen diote
garrantzia; modu horretan, harremanei ematen diote garrantzia eta besteen ongizateaz
arduratzen dira. Gizonezkoen kulturan garrantzitsuak dira asertibitatea, independentzia eta
mendekotasuna. Emakumeengan, aldiz, laguntasuna eta lagun hurkotasuna dira nagusi.
Geroztik, Hofstede eta Bond (1988) jakitunek bosgarren dimentsioa identifikatu zuten:
bizitzaren epe luze edo laburreko orientazioa. Nahiz eta erakundeen kultura eta nazioarteko kultura
alderdi askotan berdinak izan, horietan identifikatu diren dimentsioak askotan erabili izan dira
besteak neurtzeko. Hala ere, Hofstede-k (1991) adierazi zuen: “nazioarteko kulturei egindako
ikerketen emaitzek erakutsi dute horiek erakundeen kulturak ulertzeko soilik direla onuragarri,
eta hori ere zati batean” (54.-55. or.). Ondorioz, autorea ahalegindu zen horiek desberdintzeko
dimentsioak identifikatzen, eta taulan ageri diren seiak aurkitu zituen:
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6. taula. Erakunde-kulturaren dimentsioak (Hofstede, Neuijen, Ohayv eta Sanders 1990; Hofstede eta
Peterson, 2000)
Erakunde-kulturaren dimentsioak
-

prozesuetara bideratuta vs. emaitzetara bideratuta

-

eginkizunaren lana vs. enplegatuei bideratutako lana

-

profesionalak vs. erakundera mugatuak

-

sistema irekiak vs. sistema itxiak

-

gogorki kontrolatuak vs. lasaitasunez edo kontrolik gabe

-

pragmatikoa vs. normatiboa

Hofstede-ren ikerketaren ondoren, autore askok ikasi dituzte ikerketa horiek. Beste autore
batzuk aipatzekotan: Merritt (1998) eta Shane (1995), horiek estatu eta giza talde ezberdinetan.
Bestalde, Ronen-ek eta Shenkar-ek (1985), Hofstede-ren ikerketa ikertuz, zortzi talde handi
egin zituzten:
-

Nordikoak (Finlandia, Norvegia, Danimarka eta Suedia)

-

Germanikoak (Austria, Alemania eta Suitza)

-

Angloak (AEB, Kanada, Britainia Handia, Irlanda, Australia, Zeelanda Berria,
Hego Afrika)

-

Latinoeuroparrak (Espainia, Frantzia, Italia eta Belgika)

-

Ekialde Hurbilekoak (Turkia, Iran eta Grezia)

-

Arabiarrak (Saudi Arabia, Arabiar Emirerri Batuak, Kuwait, Baharaim eta Oman)

-

Ekialde Urrunekoak (Malaysia, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Indonesia,
Taiwan eta Thailandia).

Bestalde, Hofstede-ren azterketari kritika ugari ere egin zaizkio, nahiz eta garrantzi handia izan
duen bertan batzen zen lagin kopurua handia zelako eta herri ugari aztertu dituelako. Alde
batetik, datuak galdetegi bidez jaso ziren (egile batzuek ez zela egokia zioten). Gainera,
Hofstede-k kultura ezberdintasuna ikasi zuen aztertutako herrialdeetan. Azkenik, ikertutako
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langile gehienak IBM enpresakoak ziren, eta egile batzuek zioten denak toki berekoak izanez
ezin zirela datuak orokortu.
Azterketa horiek eragina izan dute lurraldeetan, balio eta portaera desberdinez gain, kulturaaniztasuna ere badagoela konturatzeko. Horrek eragin zuzena du giza baliabideen kudeaketan.

Erakunde-kulturaren moldaketa eta erantzukizun soziala
Erakundeentzat zaila izango da kultura (ikurrak, nortasuna, arauak, eta abar) herrialde berrira
edota egoera berrietara moldatzea. Erakundea zein neurritaraino moldatu behar da? Erakunde
bakoitzak balioetsi beharko du, legaltasunaren eta enpresaren etikaren arteko orekaren
arabera, ekintzak legearen barruan gauzatzea baina ez taldearen portaeren aurka; ez eta
erakundearen jatorriko lurraldean indarrean dauden legeen aurka ere.
Egoera

ugarik

erakusten

dute

erakundearen

eta

beste

kultura-errealitate

batzuetaramoldatzearen arteko oreka bilatzeko beharra. Modu horretan, hirugarren mailako
lurraldeetan maiz ekiten diote xantaiari, edo lanaren arauketa ezberdina da lan-jardunaldiekiko
edo gutxieneko adinarekiko. Giza baliabideen kudeaketarako, lagungarri dira nazioarteko gida
eta protokolo batzuk erakundeentzat. Baina, alderdi arauemaile horiez gain, sinbolikoagoak
ere aurki daitezke; horrela, kultura zehatz batzuetan, denbora eta ekintzak bigarren lekuan
daude, gizarte eta harreman balioak nagusituz.
Batzuetan, erakunde batzuk kulturaren moldaeran babesten dira enpresetako ekintza ezlegalak ez kaleratzeko. Hori ez gertatzeko badaude gainbegiratze- eta kontrol-sistemak. Hona
hemen horietako sistema batzuk (ikus Bretones eta Mañas, 2008):
-

Global compact. 1999 urtarrilaren 31n sortu zuen aurreko idazkari nagusiak. Mota
guztietako tratuetako enpresei zuzendua dago; handiak, txikiak, bertakoak,
nazioartekoak, eta abar. Bere baitan hartzen ditu gobernuz kanpoko erakundeak,
fundazioak eta elkarteak ere. Tratuaren helburua barne- eta kanpo-aldaketa batzuk
egitea da, bien arteko oreka lortuz.

-

S.A. 8000: Social Accontability International (SAI) entzute handiko sistema bat da.
Arauak eta irizpideak ipintzen dituzte honako alderdi hauek arautzeko:
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osasuna eta segurtasuna lanean



elkarte-askatasuna eta talde-negoziazioaren eskubidea



diskriminazioa

(adina,

generoa,

urritasuna,

nazionalitatea,

8

erlijio-

identitatea, afiliazio politikoa edo sindikala) eta erasoa (sexuala edo
morala).


diziplina-neurriak



lan-ordutegiak

Kultura-talka eta egokitze-prozesua
Herrialde bakoitzak kultura-ezaugarri batzuk ditu eta leku batetik bestera joan behar duten
pertsonek herrialde horretako kulturaren eraginak pairatu behar dituzte. Aldaketa horrek
zenbait nahaste, desorientazio eta asaldura emozional sortuko ditu (Robbins, 1993; Gibson,
Ivancevich eta Donnelly, 1994). Fenomeno horri kultura-talka esaten zaio.
Uzten den herrialdearen eta herrialde berriaren artean desberdintasun handiak baldin badaude,
kultura-talka oso gogorra izango da.
Herrialde batera egokitzeak U itxura dauka. Egokitze horien etapak hauek dira:
•

Hasierako etapa edo lilura-etapa. Hasieran gertatzen da. Etapa horretan beste
kultura bat ezagutzeko interesa dago. Arreta handiz ikusten dira beste kulturak
dakartzan berrikuntzak eta berezitasunak (esaterako, beste lurralde bateko
hizkuntza), ikaskuntza-aukerak badaude. Baikortasuna eta aldarte ona dira ohiko
erreakzio emozionalak.

•

Eraginik eza. Aste batzuk igaro eta gero gertatzen da. Pertsona bakarrik
sentitzen da komunikatzeko zailtasunak dituelako. Horrek besteekiko erlazioak
ahulduko ditu eta eraginkortasun-gabezia adieraziko du. Isolamenduaren
sintomak edukitzen hasiko da, eta lehen berria eta erakargarria zena dagoeneko ez
da izango.

•
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edo seigarren hilabeteraino iraun dezake. Pertsonek frustrazioa eta horrelako
sentimenduak izango dituzte. Uneoro ulertu eta interpretatu ezin diren gako
arraroen aurrean mantentzeagatik, nahaste- eta zapuzte-egoerak biziko dira. Bere
lurraldeko interpretazio-sistemak ordurako ez dio ezertarako balio eta lurralde
berriko bizipenak ezkor bilakatuko dira. Edozein gertakizunek, nahiz arrunta eta
egunerokoa izan, sor dezake tentsioa eta desegokitasuna.
•

Egokitze baikorra. Bosgarren eta seigarren hilabeteetan gertatzen da. Kultura
horren oinarrizko elementuak ikasiko ditu eta erabiltzen hasiko da; kultura berrira
ondo egokituko da. Badaki zer egin behar den eta zer ez duen kontuan hartu
behar, eta modu eraginkorrean erlazionatuko da inguruko jendearekin.

Robbins-ekin (1993) bat etorriz, modelo horrek bi aplikazio garrantzitsu ditu: a) pertsona bat
kanpora badoa edo iritsi berri batekin harremana hasten badu, kultura-talka espero beharko
du; b) talkak beti modelo bera jarraitzen du. Laburtuz, eredu hau jarraitzen du: alaitasunadepresioa-frustrazioa-egokitzapena.

Nola murriztu daiteke kultura-talka, erakundeko langile transkulturaletan?
Hainbat ekintza hasi beharko lirateke:
-

Langileen aukeraketa hobetu, kontuan izanik haien arteko kultura-ezberdintasuna.

-

Kulturaren inguruko trebakuntza eta informazio-planak egin, mota guztietako
enpresetan.

-

Komunikazio-prozesuak moldatu. Zuzendaritzak jakin behar du langileak
herrialde ezberdinetakoak izatean hizkuntza ezberdinak izango dituztela; hori
kontuan izanik, arau batzuk jarri beharko dituzte bidalitako mezuak edonork
ondo ulertzeko.

-

Kultura anitzeko lan-taldeak sortu, langileek euren artean gauzak ikasteko.

Amaitzeko, gaur egun, erakundeetako transkulturalitatea ez da une bateko gauza edo
iragankorra. Globalizazio sozial eta ekonomikoa handitzeak hedabideak eta transkulturalitate
kontzeptua zabaltzea dakarte. Horrela, erakundeek giza baliabideen kudeaketan sartuko dute
transkulturalitatea.
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Atzerriko langileen arteko koordinazioa
Atzerriratzea da erakunde bateko langile batek erakunde horrek atzerrian duen enpresa batean
lan egitea. Atzerriko langileen arteko koordinazioa oso arlo zabaldua da. Gizarte eta Erakunde
Psikologiari buruzko nazioarteko literaturan, maiz landu den gaia da. Hala ere, Espainiako
literaturan arlo nahiko berria da, bertako erakundeak duela gutxi irten baitira nazioarteko
eremura. Ondorioz, hamaika artikulutan argitaratu dute Estatu Batuetatik Espainiara
itzultzeko garaian arazo ugari aurkitu izan direla.
Hala eta guztiz ere, litekeena da gai hau izatea gaur egun dinamikoena eta diziplina gehien
dituena. Gainera, atzerrian lan egiten dutenen zuzendariek jakinaren gainean egon behar dute
diziplina arteko gaien inguruan, batik bat honako hauetan (ikus Bretones eta Mañas, 2008):
-

lan-munduko harremanetan, atzerrian nahiz estatuan

-

atzerrian lan egingo dutenen hautaketa- eta trebakuntza-prozesuetan (nahiz
joanekoan nahiz itzulikoan)

-

pertsona anitzen arteko koordinazioan (atzerriko lantegian, langile atzerritarrak
izanez gero)

-

korporazio gisa eduki beharreko ardura sozialean (garrantzitsua, hirugarren
munduko herrialdeetan lan eginez gero)

Atzerriko langileen arteko koordinazioaren esparruan lan egiteko funtsezko baldintza da
dagoen kultura-ezberdintasuna ulertzea. Horrek begi-bistakoa dirudi, baina sarritan
ezberdintasun horrek linguistikoa soilik dela dirudi. Askotan uste izan da erdaraz hitz egiten
duten herrialde guztiek kultura-portaera berdinak dituztela edota ingelesa dakien pertsona bat
Indiako kulturara errazago ohituko dela, adibidez. Hala ere, hizkuntzaz gain beste hainbat
faktore hartu behar da kontuan. Horregatik, ezinbestekoa da atzerrian lan egingo duten
pertsonak hautatzea eta trebatzea, baita giza baliabideen arteko koordinazioa ere.
Kultura nazionalaren ezaugarriak eta kultura-talkaren eragina erakundeak aurreikusi beharreko
alderdi garrantzitsuak dira, zuzendariak atzerrira bidaltzerakoan. Izan ere, bi faktore horiek
funtsezko garrantzia dute zuzendari horien arrakastan edo hutsegitean. Beraz, norberaren
kulturaren ezaugarriak, herrialdearen kultura eta kultura-talka kontuan eduki behar dira
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hautaketa-prozesuan, langile erbesteratuak prestatzerakoan.
Hori guztia jakin arren, erakundeek hautaketa eta trebakuntza klasikoetan oinarrituta jarraitzen
dute, beren politikak etnozentristak izanik (Hall eta Gudykunst, 1989). Politika horiek,
sarritan, erakundeak porrotera eramaten dituzte. Hauek izan beharko lirateke kontuan hartu
beharreko faktoreak:

Hautaketa-prozesua
Hautaketa-prozesuari dagokionez, langile batek bere herrian arrakasta izateak ez du ziurtatzen
atzerrian arrakasta izango duenik.
Black, Mendenhall eta Obbou (1991) adituen arabera, langile batek atzerrian lan eraginkorra
egiteko aldagaiak hauek dira: egokitzapen kulturalerako erraztasuna eta malgutasuna; kultura
berria ezagutzea; hizkuntza eta herrialde berrian lana egiteko motibazioa; eta giza
harremanekin zerikusia duten beste zenbait eragile.
Aldiz, lurralde berri batean, honako hauek dira langile baten eraginkortasunari modu
ezkorrean eragin diezaioketen aldagaiak: egokitzapenerako gaitasun falta, estresarekiko
tolerantzia baxua, eta kultura berriarekiko ezagutzarik eza.

Trebakuntza-prozesua
Trebakuntza prozesu larrienetakoa da. Atzerrira lanera doan pertsonaren trebakuntza bi
fasetan gertatzen da: jatorrizko estatuan atzerrira joan aurretik, eta atzerriko herrialdera iritsi
ostean. Prozesu hori garrantzizkoa da trebetasuna garatzeko, kultura berrian gizarteratzeko,
eta egin beharreko hobekuntzarako eta garapenerako (Black eta Mendenhall, 1991). Beraz,
fase horien epea gehiago edo gutxiago luza daiteke kulturen arteko ezberdintasunaren arabera.
Garrantzitsua izango litzateke pertsonari tutore bat izendatzea atzerriko herrialdean, berak
nahiz bere familiak laguntza izan dezaten bai arlo pribatuan bai lan arloan. Tutore hori
bertako langile bat izan daiteke, edota denboraldi batean bertan bizi den jatorrizko lurraldeko
norbait (etxebizitza bilatzen, ikastetxeak, osasun-etxeetarako baimenak, autoa, eta beste
hainbat gairen inguruan lagundu dezake).
Kultura arteko trebakuntza-programek honako helburu hauek izan behar dituzte (Kohls,
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1985; Salgado Velo, 1999):
-

Atzerrian esperientziarik ez duten pertsonak prestatu.

-

Herrialde eta kultura berezi batean izandako gizarteratzearen kontzientzia
areagotu.

-

Kultura berria aurkeztu, ezaugarriak modu osatuan deskribatuz.

-

Pertsona horiek ekidin ezin duten kultura-talka samurtu.

-

Kultura berriko familiarekiko egokitzapen baikorra eta azkarra ahalbidetu.

-

Kultura berrian langileak modu eraginkorrean lan egitea eta helburu guztiak
arrakastaz eskuratzea ahalbidetu.

Kohls-en arabera, programa horietan landu beharreko edukiak hamar dira: trebakuntza
generikoa (kultura, etnozentrismoa, ez-gizarteratzearen eta kultura-talkaren kontzeptua);
informazio logistikoa (herriari buruz jakin behar duena: bertako ekonomian nola bizi, lanaren
eta bizilekuaren beharrezko dokumentuak, ostatua, posta, ezaugarri elektrikoak, ikastetxeak,
banketxeak, dirua, telefonoa, garraioa eta aseguruak, laguntza-sistemak, nola ezagutu lagun
berriak, eta abar); herrialde berriaren eremu zehatzak ikastea (historia, ekonomia, erlijioa,
politika); hizkuntza ikastea; ahozkoa ez den komunikazioa ezagutzea (keinuak); familiaosasunarekiko arreta (txertoak, medikua eta ospitalea non dauden, medikamentuak); portaera
eta gizarte-topikoak (batez ere saihestu beharrekoak); praktika eta prozedura komertzialak;
desberdintasun psikokulturalak eta segurtasun-alderdiak.
Eduki horiek lantzen dira erbesteratutakoaren jatorrizko herrian (lehen fasea); trebakuntzaren
bigarren fasea harrera-herrian gauzatu beharko da. Hala nola, hizkuntzaren ezagutza hobetzea,
aholkularitza edo kanpoan daudenei eta familiei laguntzeko bertako taldeetan parte hartzea.
Hirugarren fasea ere badago. Norberaren herrian integratzeko prozesuari aberriratzea esaten
zaio. Prozesu horrek kanpora joateak eragindako kultura-talkari, finantza-egoeren aldaketei,
ohitura-aldaketei eta bizitza profesionalaren kudeaketari aurre egitea suposatzen du.
Bonache-k (2004) hiru egokitzapen definitu zituen estraditatuaren kudeaketan, hots, bere
lurraldera bueltatzen denean. Lanaren egokitzapena, egokitzapen orokorra (ongizate
psikologikoa) eta egokitzapen soziala. Hiru egokitzapen horiek independenteak dira, baina
erlazioa dute beren artean. Babes soziala oso garrantzitsua da itzultzen den pertsona
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ororentzat; hiru iturritatik jasoko du laguntza hori: erakundetik, lagunengandik eta bere
familiarengandik.
Etxetik at denbora asko igaro duten pertsona asko irrikan egoten dira beren etxeetara
bueltatzeko. Diazen eta Rodríguezen (2003) arabera, arazo batzuk izan ditzakete une hori
iristean:
-

Kultura-talka. Norberaren kulturako hainbat elementu ahaztu eta kultura
berrikoak barneratuak izatea. Horrek, berriz ere, kultura-egokitzapena eskatuko
du.

-

Arazoak familiaren egokitzapenean.

-

Ospe profesionala eta soziala galtzea.

-

Sare soziala ahultzea.

Arazo horiek guztiak areagotu daitezke erakundeek kultura-talkaren prozesuak ez badituzte
aintzat hartzen, baita aurkako talkari behar bezalako arreta jartzen ez badiote ere.

ERAKUNDEAREN GIROAK ETA KLIMAK ERAKUNDEKO BESTE
ALDAGAIEKIN DUTEN LOTURA

Orain arte azaldutakoaren ildotik, giroak eta kulturak lotura sendoa gordetzen dute
erakundeko beste hainbat aldagairekin. Ashkanasy, Wilderom eta Peterson autoreen arabera
(2000), bi taldetan bereiz daitezke aldagaiak: batean, praktikarako eta esku-hartzeko
inplikazioak daude, eta bestean ikerkuntzarakoak.
Lehengoari dagokionez, giroa eta kultura aldagai hauekin erlazionatu izan dira:
errendimendua, erakundearen aldaketa eta garapena, lidergoa, balioen trebakuntza eta
aldaketa, erakundearekiko konpromisoa edota gizarteratze eta karreraren garapen-prozesuak
(Ashkanasy eta Jackson, 2001).
Kulturek esku-hartzeari egindako ekarpen nagusiak erakundeen aldaketarekin zerikusia du
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(Denison, 2001). Ikuspegi funtzionalarentzat (erakundeek kulturak dituzte) aldaketa posiblea
da, erakundearen baitako kultura-elementu oro erabiliz (tramankuluak, praktikak eta
adierazpen anitzak); horrek automatikoki erakundeak lortu nahi dituen emaitzak dakartza.
Ikuspegi horrek erakundeko kulturaren eta oro har aldaketa-prozesuen kudeaketaren
arruntasuna irudikatzen du (Alvesson, 2002), hain fenomeno konplexuen tratamenduan
sinpletasuna eta sineskortasuna nagusi direla-eta.
Aldiz, ikuspegi interpretatzaile-sinbolikoarentzat (erakundeak kulturak dira), erakundea
osotasunean ulertzen da eta ez etapa ezberdineko prozesu gisa. Osotasun horri esker lortu
nahi da sinesmen eta partekatutako esanahien sistemei eragingo dien nortasun-aldaketa.
Ikuspegi horrek zalantzan jartzen du aldaketa-prozesuak funtzionalistak uste bezain erraz
kudea daitezkeen.
Ikuspegi kulturalean, liderra da aurrez aipaturiko aldaketen bideratzaile. Funtzionalistek
liderrarengan uzten dute aldaketaren gidaritza. Liderrak ikuspegiak, balioak, arauak, eta abar
sortu eta igorri egingo ditu. Hala nola, ezarriko den kultura berriaren bideratzailea izango da.
Ikuspegi horrek inplizituki barneratzen du kulturak ezaugarri edo aldagai multzo batzuez
osatuta daudela. Morgan-ek (1986) adierazi bezala, horrek sormen mekanizista desegoki bat
irudikatzen du, zeren eta, kultura maneiagarria izan daitekeela jotzeaz gain, gerente eta
zuzendari ezjakinei hutsezinak diren errezetak saltzen dizkieten aldaketa kulturalaren guruak
elikatzen baititu.
Bestalde, ikuspegi interpretatzaile-sinbolikoak lidergoa ulertzen du eraikitako prozesu
soziokognitibotzat. Ikuspuntu horren ustez, hautemate-, interpretazio- eta egozpen-prozesuen
ondorioa da lidergoa; prozesu horietan erakundeko partaide guztiak daude inplikatuak eta
haien bidez liderra eta kultura bera azaleratzen dira.
Kulturaren beste ekarpen nagusia izan da balioen eta horiek trebakuntzan eta erakundearen
aldaketan duten paperaren garrantzia azpimarratzea. Baita portaerazko jarraibideetan eta
erakundeetako karguek erabilitako metodoetan balioek duten garrantzia nabarmentzea ere
(Hofstede, 1994; Smith, Peterson, Ayestarán, Correia Jesuino eta Ferdman, 2001).
Giroaren

eta

kulturaren

ikuspegitik

egin

izan

diren

ikerkuntza-lanek

gehiegizko

indibidualizazioa saihestu dute (Ashkanasy, Wilderom eta Peterson, 2000). Horrek esan nahi
du, lanarekin zerikusia duen asebetetze-maila aztertzen denean, ez direla norbanako
isolatuetan ikertzen jarduerarekiko, lankideekiko, liderrekiko edo erakundeko portaerekiko
hautemateak, baizik eta giza testuinguru bateko pertsonak bailiran, zeinen portaerak,
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hautemateak, interpretazioak, erreakzioak, eta abar, giroak eta kulturak eskuratu nahi dituzten
aldagaien baitan dauden.
Bestetik, ikerketa arlo horren beste ekarpen garrantzitsua izan da Psikologia, Soziologia eta
Antropologia diziplinak uztartzeko saiakera; modu horretan, Gizarte Zientzien eredua
birsortzen da, zeina hamarkadetan zehar modu artifizial eta ziztrin batean zatitua izan den.
Atal hau ezin daiteke amaitu erakundeetako botereak giroarekin eta klimarekin duen
harremana aipatu gabe, nahiz eta laburki izan. Bereziki gaiztoak izan dira giroen eta, batez ere,
erakundeen arrakasta eta eraginkortasuna bermatzen duten kulturen izatea defendatzen duten
ikuspegien ondorioak.
Oro har, ikuspegi funtzionalistari lotuta, formula horiek kultura indartsuak ezartzen saiatzen ari
dira, arauak orekatuz, sinesmenak bultzatuz, balioak buruan sartuz, emozioak sorraraziz, eta
partaideek erakundeko balioak barneratuz berenak baliran. Kulturaren erretorika horri arauen
kontrola izena eman zion Ezioni adituak; hots, euren akzioak gidatzen dituzten bizipenen,
pentsamenduen eta sentimenduen kontrolaren bitartez, partaideetatik esfortzu-maila jakin bat
zuzendu eta lortu nahia. Kunda-k (1992) dioen moduan, arauen kontrolpean, partaideek
erakundearen onurarako eta interesetarako jokatzen dute; eta ez fisikoki behartuak daudelako,
ez eta sarien zain daudelako edo zigorrak ekidin nahi dituztelako ere, baizik eta barneko
konpromiso batek gidatzen dituelako, erakundearen helburuekiko identifikazio indartsua
dutelako, eta egindako lanak barneko asetasuna dakarrelako. Nahiz eta autoritatea inplizitua
izan, manipulazio hori gertatzen da. Esandako moduan, autoritate hori ez da portaera edo
metodo zakarren bidez erakusten. Morgan-en hitzetan (1986), kultura-metodoak ez dira iritzia,
izaera edo sentimenduak adierazteko modu egokienak, baizik eta pertsonarengan eragiten
dute. Pettigrew-en (1990) ustez ere, kulturen baitan lan egiteko moduek pertsona mugatzea
dakarte, ez baita berdina portaera irekien edo inposatzaileen mende egotea.
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IRAKURGAI GOMENDAGARRIAK
Salgado Velo, J. (1999). Cultura organizacional. In J. Salgado Velo (Arg.), Comportamiento
Organizacional. Vigo: Escuela de Negocios Caixavigo.
Lan honetan aurki daitezke erakunde-kultura kontzeptuaren inguruko ezaugarriak, eginkizun
nagusiak eta elementuak. Era berean, erakunde-kultura nola ebalua daitekeen erakusten da,
gehien erabilitako zazpi metodoak azalduz. Gainera, atzerrira lan egitera doazen langileek
jasan beharreko kultura-talkari buruzko informazio osatua agertzen da.

Alcover, C. M. (2003). Cultura y clima organizacional. In F. Gil Rodríguez eta Alcover, C. M.
(Arg.), Introducción a la Psicología de las Organizaciones. Madril: Alianza Editorial.
Idatzi honetan, ikuspegi ezberdinetatik landutako erakundearen giroa eta kultura kontzeptuak
berrikus daitezke, haien sorrera eta garapena, baita bakoitzak dituen ezaugarri garrantzitsuenen
konparaketa ere. Horrez gain, giroaren eta klimaren oinarri ontologikoak, epistemologikoak
eta metodologikoak lantzen dira. Azkenik, bi kontzeptu horiekin erlazioa duten erakundeko
hainbat aldagai azalduko dira.

Bretones, F. eta Mañas, M. A (2008). La organización, creadora de clima y cultura. In V.
Zarco eta A. Rodríguez (Arg.), Psicología de los Grupos y de las Organizaciones, Madril: Pirámide.
Testu honetan giroari eta klimari buruzko informazio zabala eskaintzen da; kontzeptu horien
esanahia aztertzen da. Giro motak ezagutarazteaz gain, atal honek helburu du giroaren
dimentsioak, ezarpen moduak eta neurriak zein diren azaltzea. Erakunde-kultura nola eratzen
den erakusten du lan honek eta, bide batez, izan ditzakeen funtzio eta agerpen ezberdinez
arituko da. Erakunde transkulturalen berri emanez amaitzen da atala.
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