
Mi kell a nőnek
ha vezető?
Ugye te is találkoztál már azzal a típusú vezető nővel,
aki úgy gondolta, azzal lesz sikeres, ha úgy vezet,
mint egy fér�? Válaszd a jó irányt, alapozz
a meglévő készségeidre! 

- Mohácsi Andrea írása

A JELEN ÉS A JÖVŐ VÁLLALKOZÓIÉRT, VEZETŐIÉRT!



Magyarországon a cégtulajdonosok 40 %-a, a kisvállalkozások vezetőinek 30 százaléka 

nő, igaz a 250 főnél nagyobb szervezetekben csupán 15 % a felsővezető nők aránya. A 

felmérések (lsd. Ketchum Leadership Communication Monitor) szerint egyre nagyobb az 

igény a „nőiesebb” vezetői stílus elterjedésére. A vezetéstudomány is hangsúlyozza, ezek-

nek a készségeknek a szervezeti sikerre gyakorolt hatását, sőt látjuk, hogy a politika is 

támogatja a magasabb „kvótákat”.

 

Mi lehet ennek az oka? Miért egyre trendibb a nő vezetőként?

A hierarchikus, gépies módon működő, autoriter vezető által irányított szervezetek kora 

lejárt, lépést kell tartani a fejlődéssel, rugalmasan kell reagálni a változásokra. Mivel válto-

zott a világ, a szervezetek és a vezetéssel kapcsolatos elvárások is változtak. Előtérbe kerül-

tek a humán értékek, a tanulás, az innováció, a csapatmunka, mely a női attribútumok 

felértékelődését is jelenti. 

Milyen tulajdonságok és készségek fejlesztése szükséges a sikeres vezetés, vállalkozás 

érdekében?

1. A személyiségünkkel összhangban lévő vezetési képességek megerősítése, a fér�as és 

nőies vezetési tulajdonságok, valamint szerepeink összehangolása.  

2. Rendelkezni azzal a képességgel, hogy mindezeket kongruens módon tudjuk „megjelení-

teni” mind önmagunk, mind viselkedésünk, mind környezetünk tekintetében. 

3. Az eredményességhez szükséges eszközök és módszerek elsajátítása, amellyel létrejön a 

kívánt hatás, és elérhetővé válnak céljaink. 

Nézzük sorjában, melyik mit takar.

Mi kell a nőnek, ha vezető?
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1. A személyiségünkkel összhangban lévő vezetési képességek megerősítése, a 

fér�as és nőies vezetési tulajdonságok, valamint szerepeink összehangolása. 

 

Ha egyszerűsíteni akarjuk, azt is mondhatnák, hogy dolgozzunk a tartalmon, a belső vilá-

gunkon, a pszichés tulajdonságainkon.

Legyünk tisztában saját motivációnkkal! Egyre több nő válik vezetővé, vagy alapít önálló 

vállalkozást. Mi a nők motivációja? Nem ugyanaz, mint egy fér�é, legalábbis a kutatások 

ezt mutatják.  A nők adni akarnak, vagy önmegvalósítani, vagy egyszerre mindkettőt. Vala-

milyen segítő szándékkal, társadalmi attitűddel vesznek részt a vezetésben, hoznak létre 

vállalkozást, és nem a hatalom, a pénz, hanem a társadalmi haszon motiválja őket. Számuk-

ra fontosabb a téma, az ügy, melyért akár a vezetésbe is beszállnak. Az is gyakori, hogy a 

munka és magánélet jó arányának megteremtésére törekszenek, mikor vállalkozásba 

fognak. Belső motivációval és küldetéstudattal látnak a munkához, ezért óriási a teherbírá-

suk is. 

Fedezzük fel az erősségeinket, és támaszkodjunk rájuk a fejlődésben, ahelyett, hogy a 

gyengeségeinkkel foglalkoznánk. A nők gondolkodásmódja és a munkához való hozzáál-

lása kicsit másabb, mint a fér�aké. A sikeres nők is tudnak kockázatot vállalni, de sokkal 

átgondoltabban, több szempontot mérlegelve, alaposabban – persze így lassabban is dön-

tenek. Megbízhatóbbak, precízek a munkában, oda�gyelnek a részletekre. Egyszerre több 

dologra is tudnak koncentrálni, jellemző az analógiás gondolkodás, az intuíciós képesség 

felhasználása munkájuk során. A sikeres nők a kihívásokat is kedvelik, ha kell újító, konst-

ruktív hozzáállással, szabályokkal segítik a problémák megoldását. 
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Legyünk tisztában a „fér�asnak” mondott tulajdonságok vezetésben betöltött szerepé-

vel. A sikeres nőkben megvannak az olyan tulajdonságok is, mint pl. a határozottság, az 

erő, a dinamizmus, vagy stratégiai gondolkodás. 

Hangoljuk megfelelően össze a különböző szerepeinket. A sikeres nők meglepően jók a 

logisztikában, jól szervezik a mindennapi életüket. Nem mondanak le a magánéletről, 

megvásárolják azokat a szolgáltatásokat, melyek megkönnyítik az életüket. Ezáltal képesek 

összehangolni különböző szerepeiket, és így anyák, szeretők, feleségek, gyermekek is 

lehetnek egyszerre. A sikeres vezetői szerephez szükséges a kiegyensúlyozott magánélet, 

mely nélkül nem beszélhetünk igazi sikerről.

Gondoskodjunk az utántöltésről. Hiába vagy tele energiával, az akku egyszer lemerül. A 

mi akkumulátorunk olyan típusú, melyet érdemes a teljes lemerülés (kimerülés) előtt 

feltölteni, ezért folyamatosan gondoskodni kell az örömöt, motivációt, energiát adó tevé-

kenységek gyakorlásáról. A sikeres nők általában sportolnak valamit, vagy olyan hobbijuk 

van, ami segít az érzelmi töltekezésben. Tánc, utazás, festés, olvasás, zene, sakk, agyagozás, 

hogy csak néhány ilyen területet említsek. A szakmai elhivatottság, az ügy iránti elkötele-

zettség eleinte tüzel bennünket, de ha nem vigyázunk, kiégés lehet a vége. Ennek megelő-

zésére gondolva érdemes megtanulni pl. relaxációs módszereket, vagy a napi munkába 

beépíteni a vezetési konzultációt, coachingot, a szupervíziót, vagy éppen tréningeket, kur-

zusokat.
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2. Rendelkezni azzal a képességgel, hogy mindezeket kongruens módon tudjuk 

„megjeleníteni” mind önmagunk, mind viselkedésünk, mind környezetünk tekinteté-

ben.

 

Ha egyszerűsíteni akarjuk, azt is mondhatnánk, hogy foglalkozzunk a formával, a külcsínnel, a 

szcénával, legyen az a testünk, a tárgyaink, egy rendezvény, vagy az üzletünk, szervezetünk.

Nem elég nőnek lenni, annak is kell látszani. Ha sikeresen végeztük el a belső munkát, és 

személyiségünknek megfelelő vezetési szerepkészletre tettünk szert, akkor nem kell úgy 

tennünk vezetőként, mintha fér�ak lennénk. Sajnos sokan elkövetik ezt a hibát, és ezzel 

akár nevetségessé is válhatnak. Hiteltelen és antipatikus az a vezető nő, aki fér�as határo-

zottságot játszva agresszívan viselkedik, vagy fér�asan öltözködik, ráadásul hozzájárul a 

„vezetés nem nőknek való” sztereotípia megerősítéséhez is. A sikeres nők megtalálják az 

egyensúlyt a női személyiség és az üzlet kemény világa között, (Csoboth-Kamuthy) anélkül, 

hogy félreértenék a nemi egyenlőséget, és fér�as tulajdonságokat erőltetnének magukra.

 

Nőnek, de inkább vezető nőnek kell látszanunk, azaz súlyos probléma, ha az arányok a 

nőiség felé tolódnak el az öltözködésben, pláne a viselkedésben. A sikeres nők nem koc-

káztatják egy tárgyalás sikerét, vagy vezetői hitelességüket a női praktikák, vagy kihívó 

viselkedés alkalmazásával. Az üzleti életben elvileg nincs jelentősége a nő, vagy fér� sze-

repnek, elsősorban a pozíció a meghatározó. Ez azonban nem zárja ki, a fér�ak vagy a nők 

ön-azonos megjelenését.

Meg kell tanulnunk a nem verbális, illetve a metakommunikáció kontrollálását, irányí-

tását, és olvasását. Kb. 65%-ban támaszkodunk a nonverbális kommunikációs jelekre. A 

nonverbális csatornák a mimika, a tekintet, a vokalitás, a fej, - kéz, - és testtartás, a térköz, 

valamint a kronémika. Jó esetben a nyelvi és nonverbális kommunikáció összhangban van 
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egymással, azaz kongruens a kommunikáció. Ha azonban a két információ között ellent-

mondás tapasztalható, hiteltelenné válik a közlés. A metakommunikáció kifejezhető úgy is, 

hogy „kommunikáció a kommunikációról”. Mivel a metakommunikációs jelzések kevésbé 

szabályozhatók akaratlagosan, nagyon fontos üzenetet rejtenek. A sikeres nők a metakom-

munikációs jeleket hatékonyabban dekódolják, empatikus képességük segíti a jó kapcsola-

tokat kialakítását. 

Meg kell tanulnunk a szimbolikus kommunikáció eszközeit kontrollált módon használ-

ni. A siker vagy sikertelenség, a társadalmi csoporthoz való tartozás számos módon kom-

munikálható. Általában tudatos módon alkalmazzuk ezeket a kommunikációs eszközöket, 

- bár vonzódásunk hozzá lehet tudattalan - mégis sok hibát lehet véteni átgondolatlan 

használatukkal. Az öltözködés, hajviselet, a kozmetikumok, ékszerek, a technikai eszközök, 

a hozzánk tartozó tárgyak, mind üzeneteket fogalmaznak meg rólunk, így nem megfelelő, 

nem alkalomhoz illő választásuk, vagy túlzó használatuk sok hátrányt okozhatnak az üzleti 

életben. A sikeres nők rutinnal kezelik ezeket az üzenethordó eszközöket, sőt ugyanígy 

fontos számukra az evés, - és iváskultúra, a rendezvények, mint kommunikációs eszközök, 

sőt az üzleti ingatlan, a berendezés, a gépkocsi megválasztása, vagy akár a szervezet arcu-

lata.

Képesnek kell lennünk megfelelni az üzleti viselkedéskultúra elvárásainak, miközben 

nőiességünket és egyediségünket is kifejezésre juttatjuk. Sokan legyintenek az üzleti 

viselkedéskultúra, vagy protokoll szabályaira, mondván, ma már nem kellenek ilyen szabá-

lyok. Nagyon sok esetben éppen ezek nem ismerete, vagy nem alkalmazása tesz hiteltelen-

né egy vezetőt, vállalkozót. A sikeres nők sohasem korlátnak, hanem lehetőségnek tekintik 

ezeket a kereteket, mely biztonságos eligazodást nyújt számukra a mindennapokban, egy-

úttal kijelölve a terepet, ahol az egyediséget, személyiséget �nom eleganciával be lehet 

mutatni. 
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3. Az eredményességhez szükséges eszközök és módszerek elsajátítása, amellyel 

létrejön a kívánt hatás, és elérhetővé válnak céljaink. 

Ha egyszerűsíteni akarjuk, azt is mondhatnánk, hogy fektessünk energiát a kapcsolat és 

kapcsolódás témájába, a hatás kiváltásának és a célok elérésének módszertanába.

Kapcsolódjunk a céljainkhoz, és tápláljuk a motivációt. Minden sikeres nő előtt ott lebeg 

a cél, mely egy víziót követően rajzolódott ki. Ha nincs semmi, ami erőteljesen hatást gya-

korol ránk, akkor nincs általunk kifejtett hatás sem. A napi munka hajlamossá tehet ben-

nünket arra, hogy elfelejtsük, miért is dolgozunk nap, mint nap, ezért gondoskodnunk kell 

saját önmotiválásunkról. Ebben segít a fejlett érzelmi intelligencia.

Fejlesszük az érzelmi intelligenciánkat, kapcsolati működésünket tökélyre. A sikeresen 

vezető nők nemcsak magas IQ-val, hanem fejlett érzelmi intelligenciával (EQ) is rendelkez-

nek. Megértik saját és mások érzelmei és tettei összefüggéseit. Képesek ellenőrzést gyako-

rolni érzelmeik felett, illetve az önmotivációra, és mások befolyásolására. Mindezek okán 

jól működnek a kapcsolataikban. Bradbarry és Greaves amerikai kutatók felmérése szerint 

mintegy 60 % az érzelmi intelligencia szerepe a siker elérésében. A magas érzelmi intelli-

gencia képessé tesz bennünket gondolataink, céljaink világos és involváló kommunikáció-

jára, valamint a kon�iktusok kezelésére.

Ne feledjük, a csapat „mindenek előtt”. A ma szervezetében, már dolgozói elvárás a pozi-

tív szervezeti klíma, a csapatmunka, az egyéni kiteljesedés, és a munka és magánélet 

összehangolásának lehetősége. A sikeres női vezetők képesek motiválni, vonzani a szerve-

zeti tagokat, a versengés helyett az együttműködésre helyezik a hangsúlyt, konszenzusra 

törekednek, mely kedvezően hat a légkörre, és a csapatszellem kialakulására. Ugyanakkor 

az oda�gyelő, empatikus hozzáállásuk, coach-ként való működésük az egyéni kiteljesedés-

hez, képessé tételhez is hozzájárul. Szociális érzékenységük okán megértik a magánéleti 

helyzeteket, tolerálják akár munkahelyi hatásait is, és támogató hozzáállással elősegítik 

megoldásukat. lehetővé. 
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Mindez vonzó és teljesítménynövelő szervezeti kultúra kialakulását teszi Az ügyfelekkel 

hasonlóan bánnak, előnyben részesítik a személyes kapcsolatokat, készek az együttműkö-

désre, és jól mérik fel az ügyfelek valódi szükségleteit. Diplomatikusan kezelik a kon�iktu-

sokat, tanulnak belőle, példát mutatva ezzel a szervezet tagjainak.

Dolgozzunk a saját kommunikációnk hatékonyságán. Már az előző fejezetben szó volt a 

kommunikáció megértésének és kontrollálásának fontosságáról, most azonban a meggyő-

ző közlés, a prezentációs, - és előadói készség témáját hangsúlyozzuk. A sikeres meggyő-

zésnél alapvető, hogy milyen a forrás hitelessége, hogy mennyire érzelmi, vagy logikus a 

közlés, egy, vagy kétoldalú az érvelés. Nem mindegy, milyen a véleménykülönbség távolsá-

ga, és milyen a befogadó magabiztossága, önbizalma, hajlandósága. A meggyőzési techni-

kák részletes ismerete sok területen alkalmazható. A kutatások szerint a sikeres nők 

beszédkészsége fejlett, kommunikációjuk nyíltabb, és hitelesen képviselik álláspontjukat. 

Tanulták és gyakorolták a módszereket, és mindig a hallgatóság előzetes felmérése alapján 

tervezik meg beszédüket. Fontosnak tartják, hogy nonverbális kommunikációval erősítsék 

meg a tartalmat, sőt a technikai vívmányokkal is élnek. A meggyőző hatás fokozható az 

élményteremtés módszerével.

A fentiek mind azokról a készségekről szóltak, melyek bennünk, nőkben alapvetően meg-

vannak, fejlesztésükkel pedig a vezetés sikeres, hatékony és eredményes lesz. 

Persze emellett nem szabad elfelejtenünk, hogy ne csak fantasztikus leaderek, hanem 

kitűnő menedzserek is legyünk. Ismerjük meg minél alaposabban a vezetési és szervezeti 

ismereteket, foglalkozzunk a pénzügyi és marketing ismeretekkel, és tartsunk minél 

jobban lépést a technikai fejlődéssel.

Ilyen egyszerű. Vagy nem?

 

Ha még jobban szeretnél elmélyedni a témában, ajánlom �gyelmedbe a „Sikeres nők 

egymás között” sorozatunk kurzusait, melyet megtalálsz a weblapon. (www.brandatti.hu)


