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Mi a tranzakcióanalízis? 

 

A tranzakcióanalízis (TA) elmélet, gyakorlat és értékrend. Az irányzat az 1950-es évektől bontakozott 

ki Eric Berne, amerikai pszichiáter és tanítványi körének munkái nyomán. Azóta a TA széleskörű 

fejlődésen ment át, s módszereit mára egyaránt sikerrel alkalmazzák a pszichoterápia, a tanácsadás, 

az oktatás és a szervezetfejlesztés területén. 

A TA modelleket kínál a személyiség, a kapcsolatok, valamint csoportok és társas rendszerek 

működésének megfigyelésére, megértésére és a velük való munkára. 

Az elmélethez szervesen hozzátartozik a TA filozófiájára és értékeire épülő szemlélet, illetve 

munkamód.  

A TA-filozófia három alapvető elgondolás köré szerveződik, miszerint  

 az emberekkel minden rendben van, mindenki oké; 

 mindenki, aki értelmileg ép, képes a gondolkodásra, ebből következően  

 az ember önmaga határozza meg sorsát, felelős a döntéseiért, s azokat meg is változtathatja. 
 
Erre az emberképre épül a TA-gyakorlat két alapelve: a szerződéses módszer és a nyílt kommunikáció. 

A tranzakcióanalízis alkalmazásának fő célja, s egyben a TA fő értéke az autonómia, amely három 

képesség – a tudatosság, az intimitás és a spontaneitás – működésének eredményeként fejlődik ki.  

 

Tranzakcióanalízis és szervezetek 

 

Berne annak idején az emberi kommunikációt annak mintájára képzelte el, ahogyan materiális 
javakkal kereskedünk, ezért is adta a tranzakcióanalízis elnevezést az egész irányzatnak. Vajon létezik 
az adok-kapok tanulmányozásához alkalmasabb aréna, mint egy szervezet? 
 
Kinek lehet érdekes és hasznos a tranzakcióanalízis szervezeti alkalmazása? 
Vezetők, coachok, szupervízorok, tanácsadók, trénerek, oktatók, szervezetfejlesztők, a HR 
szakemberei, tehát mindazok számára, akik szervezetekkel vagy szervezetekben dolgoznak, és ott 
kapcsolatok vagy folyamatok működéséért felelnek. Mindannyian ugyanazzal a jelenséggel 
szembesülünk: a tempó egyre gyorsabb, ugyanakkor a szervezet belső és külső környezete egyre 
összetettebb, miközben a követelmények egyre nőnek. 
A TA fogalomrendszere olyan szűrőt kínál, amelyen keresztül könnyen elválasztható a lényeges a 
lényegtelentől, így gyorsabban juthatunk el a tényleges problémákhoz és a megoldásokhoz. Ráadásul 
a TA segítségével egy szervezet mindkét lényeges aspektusát, a rendszerműködést és az emberi 
kapcsolatok működését meg tudjuk ragadni. 
 
Klasszikus alkalmazási területek: 

 Vezetés és menedzsment 

 Szervezetfejlesztés 

 Coaching és szupervízió 

 Ügyfélkapcsolatok menedzsmentje 

 Változáskezelés 

 Emberi erőforrás menedzsment 

 Konfliktuskezelés és mediáció 
 
Bővebben: www.szervezetiTA.hu  

http://www.szervezetita.hu/

