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SZEMÉLYISÉG

„Minden, ami történt velem az életben, azért történt,

mert az vagyok, aki vagyok.”

C.G. Jung, 80 éves korában

A személyiség minél pontosabb meghatározásával sokan és 

régóta foglalkoznak, de többnyire mindnyájunkat érdekel a 

másik ember személyisége.



A személyiség szó köznapi használatban az egyes emberek 

sajátosságának kifejezésére szolgál.

Mikor használjuk?

1.   állandóság, folyamatosság feltételezésekor

2.   ha úgy érezzük, hogy belülről fakad a cselekvés

3.   jellemző tulajdonságok összefoglalásakor



Amikor például azt mondjuk, hogy valaki segítőkész vagy 

együttérző, ezen azt értjük, hogy bizonyos helyzetekben 

megjósolható módon viselkedik, segíteni próbál másokon, 

mivel

– észreveszi, ha valaki rosszul érzi magát,

– rosszul érzi magát, ha másokat szenvedni lát,

– megkönnyebbül, ha nekik segít valaki,

– lelkiismeret-furdalást érez, ha segíthetett volna, de nem tette,  

– emlékszik arra, hogy korábban mi okozott szenvedést 

másoknak.

Köznapi felismerés, hogy az egyes emberek viselkedésében, 

gondolataiban, érzéseiben

– van valamiféle állandóság (különböző időben és helyzetekben 

hasonlóan viselkedünk),

– van valamiféle sajátosan egyedi „ránk jellemző” mintázat, 

aminek a lényege néhány találó jellemző segítségével 

megragadható.



A személyiség munkadefiníciója:

A személyiség – a személyen belüli – pszichofizikai rendszerek 

olyan dinamikus szerveződése, amely az egyén jellegzetes 

viselkedés- , gondolat- , és érzésmintáit hozza létre.

1. A személyiség nem bizonyos elemek puszta halmaza, hanem 

szerveződés.

2. A személyiség nem egyszerűen csak „ott van”, hanem aktív 

folyamat.

3. A személyiség ugyan pszichológiai fogalom, de 

elválaszthatatlanul kötődik a fizikai testhez.

4. A személyiség egyfajta oki tényező vagy mozgatórugó, ami 

segít meghatározni, hogy az egyén hogyan viszonyuljon a 

világhoz.



5.   A személyiség mintákban, ismétlődésekben, állandóságokban

mutatkozik meg.

6.   A személyiség nem csak egyféleképpen, hanem sokféleképpen

– viselkedésben, gondolatokban és érzésekben – jelenik 

meg.

azonban!

Még ezzel az alapos definícióval is „kicsúszik valami az ujjaink közül”.

A személyiség e nehezen megfogható része az, amivel 

oly régóta küszködnek a személyiségpszichológusok.



Különféle megközelítések:

Alapkérdés:

Hogyan lehet az emberi természetet a legjobban megragadni?

A napjainkig kidolgozott személyiségelméletek – általános 

nézőpontjuk alapján – több csoportba sorolhatók.

A főbb nézőpontok:

1. Diszpozicionális (az emberek viszonylag stabil hajlamokkal 

rendelkeznek, melyek a legkülönfélébb 

helyzetekben nyilvánulnak meg)

2. Biológiai (a személyiség genetikai megalapozottságú

evolúciós célok)

3. Pszichoanalitikus   (a személyiség a bennünk lévő erők egymással 

folytatott versengése és küzdelme)



4. Neoanalitikus (központi gondolatai az ego-ra, annak 

fejlődésére és a társas kapcsolatok 

személyiségre gyakorolt hatására 

vonatkoznak)

5. Tanuláselméleti (az emberi viselkedés a tapasztalatok 

hatására változik a személyiség 

mindannak az összessége, amit 

az ember élete során elsajátított)

6. Fenomenológiai (az ember szubjektív élményvilága fontos, 

értékes, értelmes és egyedi; nagy 

jelentőséget kap a szabad akaratból 

megvalósuló önfejlesztés)

7. Kognitív (a kognitív folyamatok a személyiség fontos 

építőkövei)



„Az erény vagy bűn nem a legkiválóbb tettekben 

nyilvánul meg:

egy-egy jelentéktelen dolog, mondás vagy tréfás 

megjegyzés gyakran jobban megvilágítja valaki 

jellemét, mint a legnagyobb csaták, hadak, 

ostromok.”

Plutarkhosz

Cattell: 

„A személyiség az embernek az a sajátossága, ami lehetővé 

teszi, hogy előre jelezzük a viselkedését az élet 

különböző helyzeteiben.”

Gyakorlatias megközelítések:



A személyiség változása:

„Az embernek változnia kell, ha célba akar érni egy 

állandóan változó világban.”

Cavett Robert

Számtalan történetet ismerünk, ahol drámai élmények hatására a 

személyiség meglepően gyors és lényeges változásokon megy át, 

de általában elmondható, hogy

Változás figyelhető meg a személyiségben, 

ha jelentősen megváltozik az ember helyzete.

(pl.: vezetői kinevezés)

Ez azonban elég ritka.



Praktikus kérdés, hogy 

ha valakinek a személyisége „itt-ott” nem illik a feladathoz, ez 

megfelelő erőfeszítéssel korrigálható-e?

Peter Saville: 

„A lélek olyan, mint a test. Nagyon megerősödhet, ha 

keményen dolgozunk érte. De ha arról van szó, hogy 

kiből lesz a legjobb, az olyasmi, amivel születni kell. 

Nincs semmi baj azzal, ha valaki azon fáradozik, 

hogy javítson a hibáin, de végül mégiscsak az a 

legjobb, ha rájössz, hogy Te mire születtél, és azután 

gondoskodsz róla, hogy a megfelelő tulajdonságaidat 

fejleszd.”



Csepeli György szavaival:

„Vezetői szempontból a személyiségjegyek állandóságával, 

illetve azok megváltoztathatatlanságával is számolni kell. 

Nem mintha a változás teljesen kizárt volna, de a 

változtatásra fordított idő, energia és befektetés 

rendszerint nincs arányban azzal az előnnyel, ami a 

változás révén elérhető. A vezetőnek bele kell törődnie 

abba, hogy a beosztottak olyanok, amilyenek. Ha a vezető 

elégedetlen a beosztottal, akkor nem azon kell 

gondolkoznia, hogy miként változtathatja meg a 

beosztottat, hanem inkább olyan munkakört kell keresnie 

neki, amely jobban összhangban van a személyiségével.

Ha egy ráruház reklamációs osztályán egy sértődékeny, 

agresszivitásra hajlamos személy dolgozik, akkor kár az 

illető átnevelésére energiát pazarolni. Át kell helyezni a 

raktárba, és helyette egy mosolygós, fecsegő, könnyed 

személyt kell kinevezni.”



Csoportkülönbségek a személyiség terén:

Vannak-e lényeges kulturális különbségek a személyiség terén?

pl.: az olaszok társaságibbak, innovatívabbak, míg az angolok

hagyományosabbak, érzelmileg visszafogottabbak.

A japánok számára kissé mást jelent a „független 

gondolkodás” és a „teljesítményre törekvés”, mint 

az európaiak vagy az amerikaiak számára.

Eltörpülnek az egyéni különbségekhez képest!

ezek a különbségek azonban



Van-e különbség a férfiak és a nők személyisége között?

Igen, van, de az egyéni különbségek itt is sokkal nagyobbak!

(pl.: A nők általában gondoskodóbbak a férfiaknál, de épp 

úgy nem ritka a nagyon gondoskodó férfi, mint a 

kevésbé gondoskodó természetű nő.)

A személyiség viszonya más pszichológiai konstruktumokhoz:

A személyiség fogalma szorosan kapcsolódik a 

• kompetencia,

• motiváció,

• érdeklődés,

• értékrendszer,   és a

• képességek fogalmához.



Egyes emberek jellegzetesen másképp viselkednek otthon

(szabadidejükben), mint a munkahelyükön.                                       

Az emberek mindig is érezték, hogy a személyiség fontos tényezője 

a sikeres munkavégzésnek.

A személyiség lényegesen befolyásolja a 

munkahelyi viselkedést.

A személyiség és a kompetencia viszonya:

Bizonyos személyiségjegyek – illetve a hozzájuk kapcsolódó 

jellegzetes viselkedésformák – lényegesek egy-egy munka 

hatékony elvégzéséhez, így 

kompetenciának tekinthetők.

a munka szempontjából



Hogyan viszonyul a személyiség a motivációhoz?

Az emberek értelmes életet szeretnének élni.

Az élet értelmét mindenki más-más célok elérésében látja.

önérdek

csoport, vagy 

társadalmi érdek

transzcendentális 

(vallási) természetű

Az emberek sokmindent megtesznek annak érdekében, hogy 

ezeket a célokat elérjék.

A munka egyike a legjellegzetesebb emberi tevékenységeknek, 

mellyel céljaink megvalósítását igyekszünk elérni.

Sok ember számára a munka életük értelmét jelenti.



Festinger méltányosságelmélete:

A dolgozó a befektetett energia és a valószínű személyes eredmény

arányát mérlegeli.   (Általában az „általa fontosnak tartott 

személyek” hasonló arányához képest.)

Ha úgy találja, hogy

ez méltányos, akkor lényeges eltérés van, akkor

nem érez feszültséget. feszültséget érez, és 

motiválva lesz arra, 

hogy ezt a feszültséget 

csökkentse.



Motiváció

Érzelmek

Emberekkel

való

kapcsolat

Gondolkodási 

stílus

Szeretnénk a csapat

valódi részévé válni.

Cselekedeteink motivációja,

az elméletek iránti vonzódásunk,

az alkotó tevékenység iránti 

érdeklődésünk vezeti.

Azért csinálunk valamit, hogy elkerüljük a kudarcot.

A motiváció a vezetéslélektan egy igen fontos területe, az

energia forrása.



A személyiség viszonya az érdeklődéshez és az értékrendszerhez:

Az érdeklődés és az értékek is a személyiség dinamikus részét 

alkotják.

Érték:    amit az egyén fontosnak tekint 

(általános célok, amelyeket igyekszik elérni)

Érdeklődés:    amit szeret csinálni 

(konkrétabb, a viselkedést közvetlenebbül 

befolyásoló lelki állapot)

A munkával kapcsolatos érdeklődés jelentősége:

1. Az emberek a személyiségüknek megfelelő munkát, 

de különösen

2. annak megfelelő szervezetet keresnek.



A munkával kapcsolatos érdeklődés felmérése

Pályaválasztási tanácsadás!

A dolgozók munkával kapcsolatos értékei és a szervezeti értékek

között szoros kölcsönhatás van.

összhang

esetén

Elégedett dolgozó, hatékony munkája.

A munkával kapcsolatos legfontosabb értékek:

– biztonság,

– autonómia,

– valakihez tartozás,

– elismertség,   és

– önkifejezés.



Hogyan viszonyul a személyiség a képességekhez?

A személyiség és a képességek egyéb tényezőkkel együtt 

határozzák meg a teljesítményt.

pl.: A részletek iránt kevésbé érdeklődő, de jó képességű dolgozó

hasonló teljesítményt nyújthat egy részletekre figyelést 

igénylő feladatban (pl.: nyomdahibák megtalálása), mint egy 

részletek iránt érdeklődő, de e téren kevésbé jó képességű 

dolgozó.

Személyiségvizsgálat + Képességvizsgáló módszerek

együttes alkalmazása indokolt.



A személyiség mérése:

A személyiség vizsgálata egyike a pszichológia legösszetettebb 

feladatainak. 

Miért mérjük a személyiséget?

A személyiség a munka és a dolgozó összeillesztése 

szempontjából alapvető fontosságú:

• új dolgozó felvételekor,

• fejlesztési programok kidolgozásakor,

• csapatépítő tréningeken,

• vezetési stílus „finomhangolásakor”,   és

• értékesítési  vagy ügyfélszolgálati módszerek 

hatékonyabbá tételekor stb.

De a balesetek csökkentésében is jelentős szerepe lehet!



Tulajdonságokat igyekezzünk feltárni, vagy típusokba igyekezzünk 

besorolni a vizsgált személyeket?

Paradoxon Az egyéni viselkedés sajátos összjellegét úgy 

igyekszünk megragadni, hogy az ember 

végtelen változatosságát néhány kiválasztott 

tulajdonság segítségével írjuk le, vagy néhány 

kategóriába igyekszünk begyömöszölni.

Hippokratesz (ingerlékeny, lehangolt, derűlátó, nyugodt),  vagy

Carl Jung (introvertált – extrovertált) típusai.

A tulajdonságok (vonások) feltárásával komplexebb, egyénibb 

képet rajzolhatunk a dolgozókról. 



A tulajdonságok mérése során azt feltételezzük, hogy az emberek 

folytonos változók (dimenziók) mentén különböznek egymástól: 

annak mértékében, hogy mennyire jellemző rájuk ez vagy az a 

tulajdonság.

Ez a felfogás az emberek közötti különbségeket inkább 

mennyiséginek, mint minőséginek tekinti.

A munka világában a személyiség jellemzésére főként a 

személyiségvonásokat használják.

Hány emberi tulajdonságot mérjünk?



A személyiség fejlesztése:

Alapvető személyiségvonásaink megváltoztatása

irreális vállalkozás ,   de

pl.:   Egy visszahúzódó, befelé forduló személy

• önfejlesztő program,   vagy

• személyiségfejlesztő tréning

segítségével válhat magabiztosabban, bátrabban 

kommunikálóvá, vagy együttműködőbbé.

Önirányított, belülről 

motivált fejlesztés
a leghatékonyabb!



4. Kísérletezés: új 

magatartásmintákkal, 

új 

gondolkodásmódokkal, 

új érzelmekkel

Erősségeim:

én-ideálom és reális 

én-képem átfedései

Boyatzis önirányított tanuláselméleti modellje:

1. Én-ideál:   Milyen 

szeretnék lenni?

2. Reális-én: Ki 

vagyok valójában?

Begyakorlás: az új 

magatartás-, ill. 

viselkedésmód 

begyakorlása és magas 

szintű elsajátítása 5. Stabil, megbízható 

kapcsolatok 

kialakítása: ezek 

adnak segítséget, 

támaszt és bátorítást 

a folyamat minden 

fázisában

Hiányosságaim:   

én-ideálom és 

reális én-képem 

eltérései3. Tanulási terv:  

erőforrásaimra építve 

pótolni hiányosságaimat



ÖNISMERET, ÖNBECSÜLÉS, ÖNBIZALOM, 

ÖNMEGVALÓSÍTÁS

„Az egyetlen, ami valóban segít, önmagunk megismerése, 

és a szellemi és morális beállítódásnak ezáltal véghezvitt 

megváltoztatása.”

C.G. JungÖnismeret:

„Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb 

felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.”

Márai Sándor

Már az ókorban is filozófiai közhely volt az önismeret 

jelentőségének hangsúlyozása, de napjaink embere sem 

dicsekedhet általában mély, az életet boldogabbá tenni képes 

önismerettel.



Az önismeret nehézsége:

Az önismeret nem állapot, hanem folyamat, mely

– az élet teljesebb átélése,

– munkánk hatékonyabbá válása,   és

– az emberek felől érkező pozitív jelzések

érzékeltetik, hogy jó irányban halad.

Az emberek azonban gyakran éppen attól félnek a legjobban, ami a 

leginkább hasznukra válna.

ideális esetben

Becsukják érzékszerveiket a róluk érkező információk elől, 

nehogy az esetlegesen negatív információk veszélyeztessék 

az önbecsülésüket, az énképüket.



Sok ember számára nehéz belátni, hogy nem tökéletes, nem 

mindentudó.

Freud szerint a legjobb, amit az ember tehet, ha teljesen őszinte

magához,

a fejlődés iránti vágyhoz és az egyre fejlettebb 

önismeret iránti igényhez.

mert ez vezet

Mindnyájan rendelkezünk egy olyan „küszöbbel”, amelyen túl 

érzékenyen reagálunk, védekezővé válunk az énképünktől 

eltérő információkra, a viselkedésünk megváltoztatására 

irányuló törekvésekre.



Ha valaki megpróbálja kibillenteni az énképünket az általunk 

elfogadottból, akkor

vagy az információ érvényességét vonjuk kétségbe,

vagy megpróbáljuk figyelmen kívül hagyni a jelzést.

Arra törekszünk, hogy az énképünk ne változzon drasztikusan.

Az énkép fejlődése ennek ellenére egyáltalán nem lehetetlen.



A fejlődést segíti, ha

→ az ellenőrizhető, objektívan kimutatható információknak 

inkább hitelt adunk, mint a „szóbeszédnek”,

→ jobban elfogadjuk a rendszeresen, előre meghatározott 

szempontok alapján érkező információkat, mint azt, 

amit „csak úgy ránk borítanak”,

→ találunk egy olyan partnert, akinek bátran „megnyithatjuk 

a szívünk”, mert „fejlesztő attitűddel” rendelkezik 

(őszinte, empatikus és megértő)

„Az önismeret tudatos építése olyan adomány az ember életében, 

amellyel túlléphet eredeti korlátain, korrigálhatja hiányosságait, 

gyógyíthatja sebeit, kikerülheti csapdáit.”

F. Várkonyi Zsuzsa



Az önismeret szervezeti aspektusai:

I. Gondolkodási és személyiségi stílus:

Nap, mint nap óriási információmennyiség 

bombáz bennünket.

Jelentőséggel bíró információ kiválasztása.

Az információ gyűjtés és értékelés

egyéni stílus szerint történik!



Jung négy típust különböztet meg:

Az információgyűjtés stratégiája alapján:

1. Érzékelő:

- jobban szereti az olyan problémákat, melyekről 

tudja, hogyan kell kezelni,

- szereti a rutin munkát,

- szereti a megtanult dolgokat alkalmazni,

- kitartóan dolgozik,

- lépésről-lépésre haladva gondolkozik,

- türelmetlen, ha a helyzet túl bonyolult,

- türelmes a részletekkel,

- ritkán vannak megérzései, és akkor sem hallgat 

rájuk,

- ritkán hibázik a tényekben,   és

- jól teljesít a precizitást igénylő munkában. 



2. Intuitív:

- szeret új problémákkal foglalkozni,

- nem szereti a rutin munkát,

- szeret új képességeket elsajátítani,

- időnként kitörő lelkesedéssel dolgozik,

- lépéseket átugorva következtet,

- türelmes a komplex helyzetekben,

- türelmetlen a részletekkel,

- követi a megérzéseit,

- gyakran követ el tényszerű hibát, és

- nem fordít elég időt a precíz munkára.



Az információk értékelésének stratégiája alapján:

3. Gondolkodó:

- kevéssé érdeklik a saját, és mások érzelmei,

- néha sérti mások érzelmeit anélkül, hogy tudná,

- szereti, ha rend van körülötte,

- döntéseit személytelenül, tényekre alapozva 

igyekszik meghozni,

- szüksége van igazságos értékelésre,

- ha kell, megszidja az embereket, felmond az 

alkalmazottaknak,

- többnyire csak a többi „gondolkodóval” van jó 

viszonyban,   és

- „keményszívűnek” tűnik.



4. Érző:

- megérzi az emberek érzéseit,

- szereti, ha mindenki szereti,

- szereti, ha harmónia van körülötte,

- döntéseit befolyásolják a saját, és mások vágyai,

- szüksége van a dicséretre,

- nem szeret az embereknek kellemetlen dolgokat 

mondani,

- jó viszonyban van mindenkivel,   és

- együttérez az emberekkel.



Jung úgy vélte, hogy az egyik „ellentétpár”

a gondolkodás és az érzés

racionális,

mindkettő valamiféle ítéletet foglal magában:

mivel

Mely gondolatok igazak?   

(gondolkodás)

Tetszik-e, vagy sem valami?

(érzés)



A másik ellentétpár az érzékelés és az intuíció

nem racionális,

mert

nem gondolkodáson vagy következtetésen alapul.

Ezek a párok is ellentétes pólusokat képeznek,

– jóllehet nem olyan nyilvánvaló módon, mint 

az extroverzió-introverzió esetében –

ahol a párok egyik tagja rendszerint uralja a másikat.



Az extrovertált személy figyelmét elsősorban a környezetében lévő 

tárgyak, személyek, illetve események kötik le. 

Lendületét fokozza, ha képes hatni környezetére, meg tudja 

erősíteni súlyát, vagy növelni elismertségét. 

Aktív, környezetével sokféle kapcsolatot teremt és tart fent.

Az introvertált személy fő működési területét saját belső világa 

fogalmai és gondolatai jelentik.

Szívesen szemlélődik, elmélkedik egyedül, visszavonultan.

A külső, múlandó események kevésbé fontosak számára, mint 

a tartós, maradandó fogalmak.



A Jung-i elméletre építve Myers és Briggs kibontották, majd a 

rendszerhez illesztették a negyedik dimenziót, amely a 

külvilághoz való viszonyulást fejezi ki,

ezáltal

segít megtalálni a funkciók dominancia-sorrendjét.

Dichotómia (preferált kettős felosztás):

Megítélés — Észlelés



Megítélő az a személy, aki 

a külvilág felé inkább a döntéshozatallal, szelekcióval, 

a keretek megteremtésével, és eredménykereséssel 

fordul. 

Az időben meghozott döntést preferálja a tökéletes, 

de későbbi időpontban történő döntéssel szemben.

Terveket készít, melyeket követ is.

Gyakran szervezettnek, eltökéltnek, így meggyőzőnek 

tűnik.

Észlelő az a személy, aki

az információk minél teljesebb körű gyűjtésére 

törekszik.

Nyitott, érdeklődő és kíváncsi.

Viselkedését a spontaneitás, az alkalmazkodás, és az 

új események, a befogadható információk iránti 

nyitottság jellemzi.

Gyakran rugalmasnak, másokra hangolódónak, 

ezáltal együttműködőnek tűnik.



Azoknak, akik elsősorban a gondolkodást, vagy az érzéseiket

használják a külvilágban való eligazolódásra, tájékozódásra, 

a

Megítélő 

stílus a preferenciájuk.

Míg azok, akik elsősorban érzékelésre, vagy intuícióra

támaszkodnak, 

az

Észlelést

preferálják.



Mindezek alapján négy preferencia-pár képezhető:

Extroverzió      E I   Introverzió

Érzékelés         S N  Intuíció

Gondolkodás   T F   Érzés

Megítélés J P   Észlelés

energia

észlelés

döntés

stílus



A négy funkció nem összefüggő és nem alárendelt egymásnak.

Az energia-attitűdök, valamint a stílus-preferenciák Jung-i          

kategóriáinak kombinálásával

16 típust különböztethetünk meg.

(Az egyes típusok közötti különbségeket valójában használatuk 

erősségében, sorrendjében és mértékében fedezhetjük fel.)

Preferenciáink, és adott típus-csoportba tartozásunk nem okozója 

magatartásunknak, csupán kellő alapot biztosít számunkra, hogy 

könnyebben sajátítsunk el és gyakoroljunk olyan 

magatartásformákat, melyek a velünk született domináns 

preferenciáinkat testesítik meg. 



energia

(extroverzió-introverzió)

egyensúly

(ellentétes energia-attitűd)

(pl.:   egy „ESTJ”-típusú személynél ez az introvertált érzékelés) 

Képletesen:


