
Kafli 1 - Félagsfræðileg áhrif á rætur markþjálfunar 
Glósur frá Guðrún  
 
Úr hvaða umhverfi sprettur markþjálfun 

Aðallega til skoðunar tveir útgangspunktar fyrir upphaf markþjálfunar : 

- Breytingar á þjóðfélaginu Leiðir að því rök að það hafi orðið breytingar á 
þjóðfélaginu sem beinlínis kölluð á það að markþjálfun kæmi fram. 

- Samruni greina - greinar innan heimspeki, sálfræði og viðskipta(fræði) en 
rann ekki saman óskipulega 

Myndir 6 og 7 þær greinar sem markþjálfun þróast úr 

Þessi kafli um þjóðfélagsbreytingarnar 

Til að greina þessar breytingar skoðar hún muninn á módern tímanum og 
póstmódern tímanum. Módern 1890 – 1950, póstmódern 1950 – dagsins í dag. 

Tafla 1 sýnir breytingarnar í smáatriðum (bls 21) 

Síðasta öld er öld gríðarlegra breytinga: félagslegra, lýðfræðilegra, pólitískra og 
hagfræðilegra, tækniframfarir, geopolitískar ( landfræðileg stjórnmál). 

allar samtvinnaðar. Segir þetta hafa skapað frjósaman grunn fyrir upphaf markþj. 

- Tækni : aðallega samgöngur – breytti reglum sem höfðu lengi viðgengist í 
mannlegum samskiptum ( fjölskylda, comunity, þjóðernisvitund) : minni 
einangrun 

- Tækni : samskipti og tölvutækni ( útvarp-sími-sjónvarp-fax-farsímar-
tölvur/internet 

Allt með sínar breytingar, sumar til hins betra:minnkuðu einangrun, styttu 
fjarlægð og tíma eins og samgöngur, meiri möguleikar en líka minnkun á 
raunverulegum samskiiptum (physical contact) 

- Þessar tvær tæknibreytingar leiddu til mestu mannflutninga sögunnar : frá 
sveitinni til verksmiðjunnar, og milli heimsálfa (Eu-USA, frá Kína, frá S-Am 
síðar) Þekking kom með 

Afleiðing  : einöngruð local samfélög urðu blönduð stærri samfélög 

Fleiri breytingar sem skipta máli hér: 

- Konur á vinnumarkað – fyrst í WWII og ´siðan uppúr ´60 og ´70 

- Knowledge worker – byrjun þjónustu og tækni hagkerfis. Vinnuaflið breytist 

- Ekki lengur ævistarf. Stjórnendur gátu búið langt frá fyrirtæki/ 
framleiðslustað = meiri hreyfing á vinnuafli hjá stjórnendum 



- = aðskilnaður vinnu og einkalífs , hafði ekki verið til í 
landbúnaðarsamfélögum 

- Öldin sér breytingar í stjórnmálastefnum 

-  Ekki að fórna umhverfinu fyrir framþróun 

- Ýmsar hreyfingar ;friðar, jafnrétti, borgararéttindi, fjölsamfél, o.fl. 

- Allt gerist hratt – „post-„ er kannski búið 

(Erum við ekki að byrja nýtt ´timabil í framhaldi hlýnunar, hlýtur að kalla á 
breytingar) 

Þegar komið er inní póstmódernismann eru tvær breytingnar sem höfðu áhrif á 
núverandi  form og framtíðarþróun markþjálfunar: 

- aukin hnattvæðing og ekkert lengur bara local, allt global 

- aukin margbreytileiki þjóðfélagsins. Margar skoðanir, margar túlkanir, aukinn 
félagslegur breytileiki sem við þurfum að geta höndlað og aðlagast 

- segir markþjalfun hafa verið framkallast til að hjálpa fólki að höndla afleiðingar 
hnattvæðingar og margbreytileikann. 

Þegar við erum komin inní póstmódern tímabilið koma upp fleiri atriði sem hafa 
áhrif á markþjálfunina: 

Nútíma stjórnunarhættir breytast og einnig consulting. Stjórnunarfræði og 
hóptherapia litu dagsins ljós 

Miklu sterkara ábyrgð og  val einstaklingsins – personal growth movemente, 
human potential movemnet. Minni áherslur á vandamálið , meira á lausnirnar 

Öld Vatnsberans! 

Með komu post modernisman um 1950 var þjóðfélagið ekki lengur byggt á 
framleiðslu heldur þjónustu. Hafði byggt á staðreyndum og vísindauppgötvunum 
en núna urðu breytingar á vinnuumhverfi sem þurfti að samhæfa vinnu og 
fjölskyldulíf. 

Loks lokashnykkurinn fyrir grunn markþjálfunar þegar tölvur og netið komu 
fram. 

Endar á því að segja að Félagshagfræðilegt umhverfi fólks um 1980 hafi verið 
tilbúið fyrir markþjálfun. Segir markþjálfa hafa farið að spyrja spurninga sem  
undirstrikuðu möguleika frekar en patólógíur /vandamálið. 



Tekur bæði til módern og póstmodern viðhorfa, leita bæði að vísindalegrum 
viðhorfum módernismans eins og mannlegra möguleika sálfræðinnar, allt eftir 
því sem marksækjandanum hentar. 

. 


