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Abstract: Effective decision-making strategy is a key factor in organizational development. 
There is growing evidence that the implicit knowledge and the context play a crucial role in 
human information processing. These factors are directed by some automatic factors that 
determine the decision efficacy. The current experiment takes a general perspective on the 
role of metacognitive planning, monitoring and evaluating strategies in decision-making. This 
experiment investigates the utility of the experimental generated implicit decisional strategy
and the effects of context on decisional self-regulation. Participants were undergraduate 
psychology students. Results showed that the students’ decisional competency were 
influenced by both of the two factors: by the experimentally generated implicit strategies and 
by nature of context. 
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A XX. század végén egy új erőforrásra figyeltek fel a gazdasági 
szakemberek. Az új erőforrás a humán tényezőben nyilvánul meg, annak 
érzelmi-energetikai és kognitív jellemzőiben. Hosszú ideig úgy vélték, hogy 
a szervezetek hatékony működése kizárólag a technológia függvénye. A 
humanisztikus pszichológia az 1960-as években egyre nagyobb teret 
hódított mely az emberi erőforrás felhasználásának, optimizálásának 
számos lehetőségét tárta fel.

A kognitív pszichológiában nyert új kutatási eredmények szintén 
meghatározónak bizonyultak a szervezetek vezetésének megreformálásá-
ban. Az állandó piaci verseny-környezetben, melyben a versenytársak 
előnyeit profitba vagy technológia fejlesztésbe lehet átfordítani, a reform 
folyamat magába foglalja a személyzet fejlesztését, a döntési stratégiák 
újítását is (Baden Fuller, 1994, Doughtertz, 1992, Eisenhardt, Tabaziziz, 
1992). Az ismeretre alapozó verseny az egyéni és szervezeti információk 
átszervezési képességére valamint ennek gyorsaságára vonatkozik (Kogut, 
Zander, 1992, 1996, Grant, 1996, Quinn, Anderson, Finkenstein, 1996).

A szervezeti gyakorlatban gyakran úgy hoznak döntéseket, illetve úgy 
oldanak meg problémákat a vezetők, hogy expliciten nem képesek 
megmagyarázni a megoldások helyességét, racionalitását. A jelenség egyik 
elfogadható magyarázata Conlisk-tól (1996, 668. o.) származik: „Mivel az 
emberek racionalitása korlátozott, a gyakorlatból fakadóan tanulnak meg 




