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„Oszd meg és uralkodj.”

1.	BEVEZETÉS

2010 óta részese vagyok a Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment tanszékén

folyó kutatásoknak, melyek a magyarországi vállalatok tacit tudás átadási szokásait, módjait

vizsgálják. Ezen idő alatt a latin „Divide et impera” kifejezés egyfajta mottómmá vált. A

Római Birodalom politikai módszerét kifejező jelmondat napjainkban más tudományterületek

paradigmájává vált. Így politikatudományi használata mellett szerves része lett az

informatikának és a vezetéstudománynak is. A módszer átvitt értelmezése mindemellett leírja

a tudás átadásának hatását, a vállalat sikeressé válását. Disszertációm primer kutatása

immáron a harmadik felmérésem ebben a témában. A kutatások során számtalan vállalat adott

kedvező választ arra a kérdésre, hogy mennyire fontos náluk a tudás menedzselése, mennyire

támogatják a tacit tudás megosztását. S mikor ennek mikéntjét kérdezem a válasz az, hogy

mennyi tréningre, tanfolyamra íratják be munkatársaikat az egyéni fejlődésük érdekében,

hiszen tudják, hogy a tudás milyen versenyelőnyt jelenthet a mai piaci környezetben.

Támogatják a kreatív ötleteket, a csoportmunkát. De valóban ettől működőképes a

tudásmenedzsment rendszer? A vállalatok igyekeznek egyre több és több tudást felhalmozni

az egyénekben, mert egyszer valahol bizonyára hallották, hogy a fejlődési lehetőség is

egyfajta motivációt ad az alkalmazottaknak. Vajon ez a képzéseken elsajátított tudás valóban

a vállalaté lesz, hogy szolgálja a versenyelőny megszerzésében? Véleményem szerint nem,

hiszen amint Helen Rothberg mottója, „A több nem jobb, a jobb az, ha tudjuk mi a több.” is

mutatja, a több tudással a szervezetek nem feltétlenül válnak vezetővé a piacon.

Versenyelőnyt azzal szerezhetnek, ha tudják, mi az a több, amire a piacnak szüksége van.

Korábbi feltáró kutatásokból azt a következtetést vonhattam le, hogy napjainkra nincs olyan

vállalat, aki ne hallott volna tudásmenedzsmentről, sőt sokan a tacit és explicit tudás

elkülönítésére is képesek, ugyanakkor még mindig csak ez utóbbi megosztására törekednek

tudatosan. A tacit tudás megosztásának kérdésére pedig maradt a kifogás keresés, hogy nincs

rá idő, nincs elég pénz, vagy a klasszikus „ezek mindig csak pletykálkodnak, ha többen

vannak” válasz. A szakirodalomban szereplő tudásátadást akadályozó tényezők széles skálája

elhangzott annak magyarázataképpen, hogy miért nem ösztönzik a tacit tudás átadását, azon

kívül, hogy „a tudás megosztására nem áll készen a szervezetünk” (Bencsik – Stifter -

Sólyom, 2012a). Amit azonban figyelmen kívül hagynak, hogy a tudás megosztásának egyik

siker feltétele az emberi tényező: az alkalmazottak attitűdje. Hiszen a tacit tudás megosztása



10

a legtöbb esetben önkéntes, ezáltal az abban résztvevők belső motivációjából ered (Ottman–

Abdullah, 2009). Egy szervezeten belül, a tudásmegosztást informális, rendszertelen és nem

napi rutin által lehet elérni. A tudásmegosztásra való motiváció elsősorban a személyes

növekedésből, működési anatómiából és a kitüntetés feladatából ered. Ezek magasabb rendű

szükségletek, melyek kielégítését a szervezet képes befolyásolni. Amennyiben a szervezetek

törekednek az alkalmazottak elégedettségének növelésére, támogatják az együttműködést és

csoportos feladatvégzést, világos jövőképet kommunikálnak, azaz a szervezetek érzelmi

intelligenciával rendelkeznek (Stifter–Bencsik–Rácz, 2014). Az érzelmi intelligencia ugyanis

képviseli az igényeket, motívumokat és a valós értékeket, melyek irányítják az egyének

összes megjelenő hozzáállását és meghatározzák az emberi kapcsolatokat és a munkahelyi

sikereket.

A tudásmegosztás elengedhetetlen egy szervezet sikeréhez. Azonban, ahhoz, hogy tudást

osszunk meg, fontos, hogy megváltoztassuk az alkalmazottak viselkedését és hozzáállását,

hogy készségesen megosszák a tudásukat. A siker kulcsa tehát az emberi tényező, benne az

egyén motivációja és elkötelezettsége. Alapvetően fontos hogy tudja mit, hogyan és kivel fog

megosztani, és hogyan fogja értékelni a hozzájárulását a kollégáihoz és a szervezethez

egyaránt. Így, ha megvizsgáljuk az érzelmi intelligencia és tudásmegosztás közti kapcsolatot,

képesek leszünk jobban kezelni a tudásmegosztásról szóló kérdéseket, és bátorítani azokat.

Disszertációmban épp az érzelmi intelligencia szervezeti szinten való megvizsgálására

fókuszálok, és hogy hogyan kapcsolódik az egyén tudásmegosztásához.

1.1 A kutatás célja és kérdései

Doktori értekezésemben az alábbi kutatási kérdések megválaszolására törekszem:

1. Mik a vállalati érzelmi intelligencia alkotóelemei? Milyen kapcsolatot figyelhetünk

meg a vállalati érzelmi intelligencia alkotóelemei között?

2. Mikor mondhatjuk egy vállalatról, hogy érzelmi intelligenciával rendelkezik?

3. Milyen hatással van a vállalat érzelmi intelligenciája a vállalat tudásátadására?

A kérdések megválaszolása érdekében empirikus, kvantitativ és kvalitatív módszerekkel

kívánom megvizsgálni az Észak-dunántúli vállalatok érzelmi kompetenciáit, az érzelmileg

intelligens vállalatokra jellemző kompetenciák kosarát, és annak hatását a vállalat

tudásátadási folyamataira. A hipotézisek vizsgálata segítségével igazolni kívánom a vállalati
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érzelmi intelligencia kialakításában szerepet játszó tényezők kapcsolatát, majd a felállított

modellt elhelyezem az eddig ismert érzelmi intelligencia modellek családjában, s végül az

érzelmileg intelligens vállalatok tudásátadását is vizsgálat alá veszem.

• H1: A magas érzelmi intelligenciával rendelkező vezető nagyobb valószínűséggel

segíti hozzá szervezetét az átlag feletti szervezeti önismeret és önkontroll

megszerzéséhez.

• H2: Azon szervezetek, amelyekben megfigyelhető az átlag feletti szervezeti önismeret

és önkontroll nagyobb mértékben figyelhető meg az alkalmazottakkal való kapcsolati

kompetenciák birtoklása.

• H3: Az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák átlag feletti eredménye

előrejelzi a partnerekkel való kapcsolati kompetenciák terén megmutatkozó átlag

feletti eredményt.

• H4: Az alkalmazotti és partneri kapcsolatok átlag felettisége, valamint az érzelmileg

intelligens, rezonáns szervezeti kultúra között erős kapcsolat azonosítható.

• H5: Az érzelmileg intelligens vállalatnak mind a 6 alkotóelem (vezető érzelmi

intelligenciája, szervezeti önismeret, szervezeti önkontroll, alkalmazottakkal való

kapcsolati kompetenciák, partnerekkel való kapcsolati kompetenciák, rezonáns

szervezeti kultúra) tekintetében átlag feletti teljesítménnyel kell rendelkeznie.

• H6: A vállalati érzelmi intelligencia birtoklása elősegíti a tacit tudás átadását a

szervezetekben.

A hipotéziseket először kérdőíves felmérés értékelése után kívánom igazolni, mely során

vizsgálom a hipotézisekben is megfogalmazott szervezeti érzelmi intelligencia alkotóelemek

közötti kapcsolatokat. A kérdőívben jelölt válaszok alapján a vállalatokat klaszterekbe

soroltam aszerint, hogy adott kompetencia esetén átlag feletti, átlagos vagy átlag alatti

eredményt mutatnak saját bevallásuk szerint. Ezen csoportokat alapul véve kapcsolati,

függőségi elemzéseket elvégeztem SPSS rendszer segítségével. Ezután a kérdőíves

felmérésben átlag feletti teljesítményt felmutató, érzelmileg intelligens vállalatok köréből egy

szűkebb körű elemzést végeztem, mélyinterjúkkal és dokumentumelemzéssel kiegészítve.

Ennek célja megerősíteni a leíró kutatások eredményeit, azok mélyebb megértéséhez
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hozzájárulni. Végezetül workshop keretein belül végzett vizsgálat segítségével kívánom

felvázolni az érzelmileg intelligens vállalattá alakulás lehetséges útját.

Doktori értekezéssel a fő célom, hogy a gyakorlatban is hasznosítható, ugyanakkor

elméletileg és módszertanilag is megalapozott megközelítést dolgozzak ki, amely elősegíti a

szervezetek tacit tudás menedzselésével kapcsolatos tevékenységeinek tudatos kialakítását és

megvalósítását, rámutatva arra, hogy a vállalatoknak elsődlegesen érzelmi kompetenciákat

kell elsajátítaniuk ahhoz, hogy a tacit tudás átadása valóban működjön.

1.2 A kutatás jelentősége és aktualitása

A tudásmenedzsment elméleti oldaláról elmondható, hogy napjainkra egyre jellemzőbb a

témával kapcsolatos publikációk, könyvek, tanulmányok, amelyekben a szerzők kiváló

modelleken és esettanulmányokon keresztül mutatják be a tudásmenedzsment kialakulását, a

tacit és explicit tudás közötti különbséget, ugyanakkor kevés a szakirodalomban a kvantitatív

mintákon alapuló megközelítés. Feltáró kutatásokban nincs hiány, mint említettem magam is

végeztem az Észak-dunántúli szervezetek körében arra vonatkozóan vizsgálatokat, hogy

milyen a tudásmenedzsment, azon belül is a tacit tudás átadása a magyarországi vállalatok

esetében. Ezen vizsgálatok többségében azonban olyan következtetéseket vontak le, hogy a

vállalat mérete, tőkéje, (Tomka, 2009) vagy az idő hiánya (Bencsik – Stifter – Sólyom,

2012a) magyarázza a tacit tudás átadásának háttérbe szorulását. Ezek azonban véleményem

szerint nem befolyásolhatók, vagy csak nagyon lassan, így szükségesnek tartom olyan

elemzés elvégzését, mely sokkal inkább leíró jellegű, s melynek eredményeképpen egy

eszközt nyújthatok minden olyan vállalatnak, aki valóban törekszik arra, hogy versenyelőnyét,

sikerét a tacit tudás megosztásával érje el.

Ezen vállalatoknak tehát doktori értekezésem eredményeként egy módszertant kívánok átadni,

amely iránymutatást nyújt ahhoz, milyen lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy a

szervezeti tudás a vállalat malmára hajtsa a vizet. Ezt módszertanilag úgy vélem kvantitatív

kutatással lehet alátámasztani, hiszen a kapcsolatok, összefüggések vizsgálatához a kérdőíves

vizsgálat eredményeinek elemzésével kapok objektív képet. Ugyanakkor fontosnak tartom,

hogy az eredményeket mélyinterjúval megerősítsem, ahogy annak az utóbbi években egyre

nagyobb létjogosultsága van. A mélyinterjúk alkalmával lehetőségem nyílik arra, hogy

teszteljem modellemet, hogy világos képet kapjak arról, hogy az érzelmileg intelligens

vállalatok milyen úton érték el szervezeti kiválóságukat, mielőtt esetleges téves

következtetéseimet javasolnám a szervezetek fejlesztésére.
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A doktori értekezés gyakorlati oldalának aktualitását szintén az elméleti irodalom indokolja,

mégpedig, hogy eloszlassam azokat a nézeteket, mely szerint tudásmenedzsment csak a

nagyvállalatoknál működik. Így a kutatásba kis- és középvállalatokat is bevontam, hogy a

tacit tudás átadását segítő modell az ő tapasztalataikat is tükrözze, ezáltal azok

szervezetfejlesztését is megfelelően támogassa.

1.3 A disszertáció felépítése

A disszertáció felépítésénél Albert Einstein tanácsát követtem: „Tanulmányozd először az

elméletet, aztán jöjjön a gyakorlat, mely belőle származik” Így a doktori értekezés első három

fejezetében a téma elméleti áttekintését kívánom bemutatni, külön fejezetet szentelve a

tudásmenedzsmentnek, az érzelmi intelligenciának és a vállalatok érzelmi intelligenciájának.

Ezekben a fejezetekben kívánom tisztázni az alapfogalmakat, korábbi kutatási eredményeket,

amelyekre alapozom saját, primer kutatásomat. Ezt követően a negyedik fejezetben az eddig

ismert vállalati érzelmi intelligencia modelleket mutatom be, amelyek alapján modellemet is

felépítem. Az ötödik fejezetben bemutatom a kutatás részletes módszertanát, a kutatási

kérdéseket, a felállított hipotéziseket, az elemzési eszközöket és a kvantitatív, illetve

kvalitatív kutatásban résztvevők leírását. Ezt követően, a hatodik fejezetben részletes

vizsgálat alá vonom a hipotéziseket a kvanitatív kutatás eredményei alapján. A kérdőíves és

mélyinterjús kutatás eredményeit a hetedik fejezetben taglalom, mely után a következtetések

és a modell gyakorlati hasznosságát a nyolcadik fejezetben fejtem ki részletekbe menően,

megfogalmazva ezzel kutatásom téziseit is. Disszertációm a kutatás további lehetséges

irányaival végződik.
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2.	TUDÁSMENEDZSMENT

2.1 Áttekintés

Egy olyan világban élünk, ahol a változás magától értetődővé válik és ahol a változás mértéke

folyamatosan nő a következő tényezők kölcsönhatásából:

- technológiai előrehaladás, főleg információs és kommunikációs technológia terén

- globalizáció

- az internet

- kultúrák összeomlása és a hidegháború végétől politikai akadályok az eszmék sokkal

gyorsabb változásához vezettek

- a műveltség és a magasabb iskolázottság elterjedése

- nagyobb nyitottság a kultúrabeli különbségek elfogadása iránt

- a konzervatív intézmények hanyatlása, mint például a nagycsalád és tekintélyelvű

rendszer.

Napjaink gazdaságában az egyetlen bizonyosság a bizonytalanság, így a hosszú és tartós

versenyképesség egyetlen biztos forrása a tudás lesz. A folyamatos változások, a technológia

fejlődése, a versenytársak számának növekedése a jellemző, így azok a vállalatok lesznek

sikeresek, amelyek következetesen új tudást hoznak létre, és a szervezeten belül széles körben

terjesztik azt, majd azonnal felhasználják új technológiákhoz és termékekhez. Ezek a

tevékenységek határozzák meg a tudásalapú vállalatot, amelynek egyik legfontosabb feladata

a folyamatos megújulás (Nonaka, 1991).

A mi feladatunk, hogy megtanuljunk együtt élni a változásokkal, magunkévá kell tenni őket

és nem félni tőlük. Ezen tényezők kölcsönhatásából következően a vezetés is új megközelítést

igényel. A holnap vezetőjének olyan üzleti stratégiákra van szüksége, amelyek segítségével

könnyen elboldogul az igényesebb fogyasztókkal és a kifinomultabb alkalmazotti bázissal. A

jövő vezetőinek segítőkészeknek kell lenniük – olyan vezetőknek, akik engedélyezik

másoknak a saját vezetői képességeinek fejlődését és vezetői potenciáljukat. Belőlük olyan

vezetők válnak, akik együtt tudnak működni, magasan képzettek, képesek befolyásolni és

vezetni azokat is, akik nem a beosztottjaik (Stifter, 2013a).

Ebben az új társadalmi elemzési dimenzióban olyan fogalmak, mint az információs

társadalom, hálózatok, tudásgazdaság, tanuló szervezetek, a tudásból eredő termelékenység, a

szolgáltatások térnyerése a termékek helyett, az IKT technológia mindennapjaink részévé
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válnak. Az ún. tudásmunkások a munkaerő új típusát jelenítik meg. Ezáltal a menedzsment

elsődleges feladata már nem a tudás menedzselése, ezen belül annak megalkotása és explicitté

tétele lesz, hanem azon emberek menedzselése, akik tudásuk megosztását, cseréjét

menedzselik (Fekete-Török, 2011). Ennek érdekében a vállalatoknak hozzáférhetővé kell

tenniük az emberi erőforrásuk tudását.

A tudás fogalma nem új keletű. Az iránta való érdeklődés egészen Platónig és Arisztotelészig

nyúlik vissza. A tudás tehát egy régi erőforrás, mely mindig a vállalatok rendelkezésére állt,

de értékét csak a 20. században fedezték fel. Eddig ugyanis a gazdagságot, a hatalmat a fizikai

erőforrások birtoklása jelentette az üzleti életben. A munka, a tőke, a természeti erőforrások

jelentették a termelés legfontosabb tényezőit (Bencsik – Stifter – Sólyom, 2012b). A tudás

ugyan akkor is létezett már, de a termelést a kézzel fogható eszközök birtokosai határozták

meg. Napjainkban azonban az üzleti életben a gazdagságot, a sikert a szellemi eszközök

határozzák meg. Ahogy azt Peter F. Drucker mondta: „Ma az egyetlen igazán értékes

erőforrás az egyének és a társadalom számára egyaránt a tudás. A tudással minden mást meg

lehet teremteni.” (Tomka, 2009) A gyorsan fejlődő technológiák világában az egyetlen

versenyelőnyt tartósan jelentő tényező az alkalmazottak fejében létező tudás maradt.

Technológiai újításokkal csak rövid időre szerezhetünk piacvezető szerepet, hiszen az a

versenytársak által könnyen lemásolható. Ám ugyanez nem mondható el a szellemi tőkéről, az

alkalmazottak tudásáról, tapasztalatairól. Mondhatjuk tehát, hogy a tudás egy olyan

fenntartható előny, mely megkülönbözteti őket az üzleti élet más szereplőitől.

2.2 A tudás fogalma és típusai

A tudás mélyen gyökerezik az egyén értékrendszerében, így nem egyszerűen a gondolatok

összességét jelenti, hanem az azt keretbe foglaló értelmezési sémákat és értékrendszert is,

amelyek révén a kultúrába is beágyazódik (Zoltayné, 2002).

Épp ezért a tudásnak nem létezik tökéletes definíciója. A tudásban szubjektivitás rejtőzik

(Magyar Nagylexikon 2003), melyet a szabályok, a procedúrák, az információk és az egyéni

ötletek kombinációja befolyásol (Odigie - Li-Hua, 2009). A tudás igazságok és hiedelmek,

megítélések és elvárások, a know-how halmaza, melyet azért halmozunk fel – sokszor nem is

tudatosan-, hogy adott helyzetben a felmerülő problémát kezelni tudjuk (Wiig, 1994). De a

tudást értelmezhetjük, mint cselekvésre való képességet (Polányi, 1994), amelybe

belesoroljuk az olyan gyakorlati jellegű tudást, mint a favágás, de lehet intellektuális jellegű

is, mint a beszéd, vagy a kutatási folyamat. Érezhető tehát, hogy a tudás megfoghatatlan,
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nehezen megmagyarázható. Gondoljunk csak arra, hogy sok gyerek megtanul úszni. De

hogyan magyarázhatná meg társának, hogy hogyan képes a víz tetején maradni. A tudás

fogalma épp ezért intuitív, az egyénekben lakozik, része az ember kiszámíthatatlanságának

(Bencsik – Sólyom – Stifter, 2012b).

A fogalmak közül véleményem szerint a legátfogóbbat Davenport és Prusak határozta

meg: „A tudás körülhatárolt tapasztalatok, értékek és kontextuális információk heterogén és

folyton változó keveréke, szakértelem, amely keretet ad új tapasztalatok, információk

elbírálásához, s a tudással rendelkezők elméjében keletkezik és hasznosul. A vállalatok

nemcsak dokumentumokban és leltárakban őrzik azt, hanem a szervezeti rutin részeként, az

eljárásokban, gyakorlati tevékenységekben és normákban beágyazódva is jelen van.”

(Davenport – Prusak, 2001. p. 21.) A tudás tehát az egyénekben lakozik, szerves alkotórésze

az ember kiszámíthatatlanságának.

A tudást ez által az emberek döntései, tettei alapján lehet megítélni. Amikor az ember

elsajátít egy képességet, akkor először annak eljárási szabályait tanulja meg. Ez az, amikor

elolvasunk egy tankönyvet mondjuk a marketingkutatásról, és megtanuljuk annak elméletét,

vagy ide sorolható egy hangszeren való tanulás is. Szakértői azonban a témának csak akkor

lehetünk, ha a gyakorlatát is megismerjük, sőt saját magunk végzünk kutatásokat, vagy írunk

zenét (Rácz-Stifter, 2015).

Összefoglalva a tudásról az mondható el, hogy:

o A tudás objektum és egyben folyamat is: lehet dokumentumokban tárolt formájú, de

akár cselekvésben, döntéseinkben megnyilvánuló is.

o A tudás komplex: képes összetett jelenségekkel foglalkozni (Davenport – Prusak,

2001).

o A tudás személyekben lakozik, értékítéletekben fejeződik ki: az ember a legjobb

információforrás, mely haszontalan, ha nem elérhető, vagy nem megfelelően

használják.

o A tudás tapasztalatokon keresztül fejlődik: minden új ismeret gazdagítja tudásunkat,

ezért a tudás az idő múlásával folyamatosan változik.

o A tudás megosztható, használata során felértékelődik: a meg nem osztott tudás nem

fejlődik, minél többször használják a tudást, annál inkább bővül, értéke annál inkább
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növekedik. A tudás átadásával annak birtoklója új tapasztalatokat is szerezhet, ezáltal

saját tudását is gazdagíthatja.

o A tudás kifejeződhet szabályokban, rugalmas alternatívákat képezve a cselekvés

számára.

o A tudás gyorsaságot biztosít: amit egyszer már elsajátítottunk, azt később egy hasonló

szituációban már csak hasznosítanunk kell. Minél több tapasztalati tudásunk van,

annál több helyzetet tudunk gyorsan és kellő hozzáértéssel kezelni.

o A tudás sehol nem jelenik meg tökéletesen koncentráltan, megváltoztatja a tulajdon

természetét: a tudás szétszórtan van jelen a szervezetben, egészében senki sem

birtokolja.

o A tudás értéke erősen relatív: akkor értékes, ha jó időben, jó helyen és a megfelelő

mértékben áll rendelkezésre.

o A tudás nehezen reprezentálható, másolható: a tudás nagy része hallgatólagos, nem

jelenik meg dokumentumokban, ezért is jelenthet egy vállalat számára versenyelőnyt.

o A tudás szintetizáló: különböző időpontokból és forrásokból származó döntések,

tapasztalatok ötvözését, újraértékelését teszi lehetővé.

o A tudás szivárgásra hajlamos: mindenegyes megnyilvánulásunk, ami más emberek

társaságában történik, hordozhat olyan információt, amelyet más személy is

hasznosíthat (Szeleczki, 1999).

o A tudás végtelen, egyben szűkös erőforrás: a tudás kimeríthetetlen, hiszen az idő

múlásával folyamatosan gazdagodik tapasztalataink révén. Ugyanakkor előfordulhat,

hogy bizonyos problémák, főleg speciális tudást igénylő feladatok megoldásánál egy

adott időpontban előfordulhat, hogy a megfelelő hozzáértés nem áll a vállalat

rendelkezésére.

Habár a tudás fogalma körüli viták ma is tartanak, a kutatók abban megegyeznek, hogy a

tudás két formáját különböztethetjük meg: explicit és tacit. A két tudás nem helyettesíti,

hanem kiegészíti egymást (Horvath, 1999). Az explicit tudás a tudás azon fajtája, melyet ki

tudunk fejezni szavakban, vagy rögzíteni dokumentumokban. Míg a tacit, másnéven implicit

vagy hallgatólagos tudás nem kézzelfogható, érzelmek által befolyásolt tudás, melyet nehezen

mutatunk be a gyakorlatban. Olyan tudás, amelyet az ember a munkája vagy tanulási

folyamata során a tapasztalataiból, olvasással szerez, értékek, melyekben hisz, vagy akár

környezetéből magára szed (Odigie – Li-Hua, 2009).
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Az explicit tudás formális és szisztematikus, kifejezhető szavakban, számokban. Könnyen

tárolható adatbázisokban, terjeszthető akár elektronikusan is. A tacit tudás ellenben nagyon

személyes, nehéz láthatóvá tenni az absztrakt karaktere miatt. Tacit tudás tartalmaz

tapasztalatokat, ideákat, értékeket, érzelmeket. Épp ebből kifolyólag a tacit tudás nehezen

formalizálható és kommunikálható az emberek között. Mély gyökerekkel rendelkezik az

emberek cselekedeteiben, tapasztalataiban, érzelmeiben. A tacit és explicit tudás közötti

határvonal nem tisztázott, elmosódott, homályos (Carlsen, 1999).

Az explicit tudás dokumentumokban, adatbázisokban közzétehető, és ezáltal a vállalaton belül

terjeszthető, átadható, anélkül, hogy veszítene jelentéséből. Az emberek között akár ábrák,

diagramok, számítógépes alkalmazások segítségével, interakció nélkül is átadható. Ezzel

ellentétben a tacit tudás informális, nehezen definiálható és az alkalmazottak tapasztalatában

mélyen rejlő tudást jelent. Átadása személyes kommunikációt, interakciót igényel, szóbeli és

demonstratív eszközök segítségével. A tacit tudásra többségében a munkánk során teszünk

szert (Stevens – Millage – Clark, 2010). A tacit tudás így magába rejti azt, ahogyan egy

szervezet valójában működik, amitől egyedi és utánozhatatlan (Szatmáriné, 2011). Magába

foglalja az egyének és egységek közötti interakciós módokat, az emberek viszonyulásmódját

egymáshoz és az értékteremtő eszközökhöz, eljárásmódokat, a szervezeti kultúrát, az

üzletpolitikát és annak gyakorlatát

A tacit és explicit tudás közötti különbséget több neves tudásmenedzsmenttel foglalkozó

kutató különböző modellek segítségével ábrázolta, így született meg például

• Polányi Jéghegymodellje (1999): Polányi az emberi tudást egy jéghegyhez

hasonlította, amelynek a vízszint feletti része a tudás explicit, artikulálható része, míg

a többi „tacit”, azaz hallgatólagos. Amint a jéghegy, úgy tudásunknak is csak kis része

látható, míg a tudás jelentős része rejtett, a felszín alatt megbúvó, láthatatlan. Polányi a

kétféle tudás közötti viszonyt a következőképpen képzeli el: „a hallgatólagos

megismerés a szellem alapvető képessége, amely létrehozza az explicit megismerést,

jelentést kölcsönöz neki és ellenőrzi használatát. A hallgatólagos megismerés

formalizálása erőteljesen kiterjeszti a szellem képességeit a pontos gondolkodás

gépezetének létrehozásával, de új utakat nyit az intuíció számára is. Bármely kísérlet,

amely explicit szabályokkal a gondolkodást teljes ellenőrzés alá próbálja vonni,

önellentmondásos, szisztematikusan félrevezető és kulturálisan romboló hatású. A
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formalizációs törekvés igazi helyét hallgatólagos keretben fogja megtalálni.” (Polányi

1999, 10.o.)

• Reinmann és Rothmayer Vízanalógiája (2001): A tudás sokféleségét mutatja be a két

müncheni kutató modellje, amelyben az információs tudást a jéggel, a cselekvésre való

képességet (cselekedni tudást) vízgőzzel szimbolizálják. Mindezzel az kerül

kifejezésre, hogy az információs tudás jól megfogható, leírható, azaz explicitté tehető,

míg a cselekvési tudás sok hallgatólagos, nem leírható részt tartalmaz, ezért nehéz

explicitté tenni. A két véglet között a víz halmazállapota folyékony, mely tartalmaz

implicit és explicit elemeket is. Ők ezt a tudást nevezik a mindennapi vagy hétköznapi

tudásnak (Reinmann - Rothmaier, 2001).

• Bertil Rolf Hierarchia modellje (1991): A tacit tudás szemléletesebb leírását adja

Bertil Rolf (1991), amikor a megismerés folyamatában három hierarchikus szintet állít

fel: ezek a képesség, a know-how és a szakértelem. Igaz, Polányi nem beszélt ilyen

alá-fölérendeltségről, a tacit és az explicit tudás megkülönböztetésében egyetértenek.

Rolf szerint azonban a tacit és az explicit tudást nem lehet hierarchiában szemlélni,

mivel ezek valójában ugyanannak a tudásnak a két dimenzióját takarják.

Kutatásom során én a tacit tudással foglalkoztam, mivel a szervezetek elsődleges

versenyelőnye épp ez a nem megragadható, nem tapintható és ezért nem is utánozható

megszerzett, tacit tudásában rejlik.  Ezért a továbbiakban részletesen is szót ejtenék a tacit

tudás jellegéről, összetevőiről.

2.2.1 A tacit tudásról bővebben

A tacit tudás azon a megállapításon alapszik, mely szerint többet tudunk, mint amennyit el

tudunk mondani. A tacit tudás jelentése a következő példán keresztül könnyen értelmezhető:

ha ismerjük egy ember arcát, akkor ezrek között is felismerjük őt, de azt nem tudjuk

elmagyarázni, hogy hogyan ismertük fel. A tacit tudást az ember az elméjében hordozza, ezért

is nehéz azt megosztani. A tacit tudás jelentős része nem artikulálható. Ráadásul az emberek

nincsenek tudatában annak, hogy tudásuk érték lehet más emberek számára is (Polányi, 1994).

A tacit szó jelentése csendes, néma, nem kommunikálható, nem érzékelhető, szavakkal nem

kifejezhető, titok. A tacit tudás a kéz képességei, a bőr tudása és az agy mély rétegeit öleli fel.

Atacit tudás hosszú gyakorlat során szerezhető meg. Olyan események következménye, mint
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a kudarc, korrekció, tévképzetek, változó ideák. A tacit tudás nagymértékben benne

foglaltatik a szervezeti innovációban, az emberek már azelőtt használják a tacit tudásukat,

mielőtt azt formába öntenék. Egy ismert példa a tacit tudás használatának bátorítására az volt,

amikor Matsushita egy szenior mérnököt küldött el gyakorlatra egy mesterséfhez a Tokyo

hotelbe. Ez alatt a tanulóidő alatt olyan tacit tudást szerzett, melyet később jól tudott

hasznosítani a mérnök az első kenyérsütőgép megtervezésekor. A tacit tudás tehát további

tudásalkotás, fejlesztés, innováció gyökere lehet (Horvath, 1999).

A tacit tudás lehetővé teszi, hogy egy vállalat megakadályozza azt, hogy versenytársai

leutánozzák, mivel ez az emberekben, ill. a folyamatokban megtestesülve, rejtve jelenik meg.

Kiváló példa ennek szemléltetésére Chaparal Steel, (Horvath, 1999) aki azt vallja, hogy

bármikor nyitva áll az ajtaja, akár a versenytársak előtt is, bejöhetnek a gyárába körülnézni.

Ez a vállalati politika azt sejteti, hogy a gyár tudása csak nehezen másolható.

Mint azt látjuk és érezhetjük, a tacit tudás kézzel foghatatlansága csak abban az esetben

jelenthet versenyelőnyt a vállalat számára, ha megfelelő eszközökkel rendelkezik annak

menedzselésére, a tacit tudás szervezeti memóriába való beépülésének ösztönzésére. Ezért a

továbbiakban a tudás menedzselésével foglalkozom.

2.3 Tudásmenedzsment definíciók és generációk

A napjainkra jellemző tudásalapú gazdaság kialakulásának kísérő jelensége a

tudásmenedzsment fogalmának terjedése, hangsúlyozva az emberi szaktudás és ismeret igazi

értékét. Azt mondhatjuk, hogy a tudás fontosságának felismerése és kezelése az emberiség

történetével egyidős, a tudás tudatos megosztása és annak módjai azonban újak (Bencsik,

2013).

A tudásmenedzsment egy szándékos, viszonylag állandó stratégiai befektetés, melynek célja a

tudás összegyűjtése, raktározása és visszakeresése (Ismail, 2006), valamint, hogy az

információ és a tudás a megfelelő időben rendelkezésére álljon annak, akinek szüksége van rá

(Odigie – Li-Hua, 2009). A tudásmenedzsment a szervezet tudásmozgósító képességének

módszeres és szervezett fejlesztése a teljesítmény növelése érdekében (Tomka, 2009).

Lényegében a megfelelő tudásanyag megfelelő emberekhez, megfelelő időben való

eljuttatásának tudatos tevékenysége. Célja, hogy elősegítse az információk megosztását a

vállalat teljesítményének javítása érdekében (Infinit, 2000), szellemi eszközök azonosítása,
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optimalizálása és aktív irányítása (Foster, 1998). Stratégia, mely a vállalat szellemi tőkéjét

termelékenységgé, új értékké és megnövelt versenyelőnnyé fordítja (Murray, 2002).

Kutatásaim során a tudásmenedzsment definíciójaként a Magyar Tudományos Akadémia

Vezetés és Szervezéstudományi Bizottság TM Albizottságának meghatározását használtam:

„A tudásmenedzsment olyan folyamat és kultúra, amely során a tudástőke feltárása,

összegyűjtése, létrehozása, számontartása, megtartása, megosztása és állandó gyarapítása

integráltan kezelt és információtechnológiával támogatott. Célja a szervezet hozzáadott érték

termelésének növelése, innovációs potenciáljának gyarapítása, kulcsfogalma a szinergia”

(Noszkay, 2007). Ahhoz, hogy a szinergia hatás megvalósuljon a tudás hatékony

megosztására, kiépített információs rendszerre van szükség. A tudásmenedzsment segít a

szervezeteknek a versenyképessé váláshoz, azáltal, hogy az új tudás birtokában csökkenti a

költségeket, növeli a fejlődési sebességet és közelít a vevői igényekhez, továbbá cselekedetre

készteti a szervezetet, a fennmaradás és az átfogó siker érdekében (Wiig, 1994).

A tudásmenedzsment kialakulása évtizedeken keresztül zajlott és 5 generáción keresztül érte

el mai formáját (Anklam, 2005). Az első generációban a technológia szerepelt a

középpontban. A tudás elsősorban információs erőforrásként és újrahasznosítható termékek

formájában volt jelen, mint pl. dokumentumok, adatbázisok. Ez a generáció egybeesett a web

alapú technológiák színrelépésével, a tudásmenedzsment így informatikai megoldást jelentett.

A technológiai oldalról megközelítve a tudásmenedzsment keretet és eszközrendszert biztosít

a szervezeti tudás kezeléséhez, így a tudásmenedzsment feladata a tudás elérhetőségét

biztosítani (Newmann, 1991).

A második generáció kifejlődésének mozgatórúgója már az a felismerés volt, hogy a tudásnak

két formáját lehet megkülönböztetni: explicit és tacit. Olyan új módszerek kerültek előtérbe,

mint a best practice megoldások, az ösztönző rendszerek, szakmai közösségek.

Megállapították, hogy a szervezet valódi tudása a humán erőforrásban rejlik, míg a

tudásmenedzsment egy tudatos stratégia a megfelelő tudás megszerzésére, a megfelelő

személyek számára, a megfelelő időben. Segíti az embereket a tudás megosztásában és

felhasználásában, ezáltal fejlesztve a szervezeti teljesítményt.

A harmadik generációjában a központi szerepet a hálózatok, az üzleti folyamatok látják el,

amelyben a „tudásmenedzsment olyan üzleti modell, amely a tudást, mint a szervezet

vagyonát használja fel versenyelőny eléréséhez.” (Davenport-Prusak, 2001. 28. old.) A
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negyedik generáció a tudás tőkésítésére fókuszál, hogyan fejezhető ki számszerű formában a

tudástőke. Az ötödik generáció  pedig a vállalati versenyképesség és az innováció kapcsolatát

elemzi (Bencsik, 2015). Az egyes generációk azonban nemcsak egymást követő fejlődési

korszakok, hanem horizontálisan is kombinálhatóak.

A tudásmenedzsment tehát egyfajta eszköztárat ad a vállalatvezetők számára, hogy a

szervezeten belül felhalmozott, dokumentált ismereteket és a tacit tudást, szakértelemet és

tapasztalatot feltérképezhesse, összegyűjthesse, rendszerezhesse, megoszthassa,

számszerűsíthesse, továbbfejleszthesse és hasznosíthassa (Davenport, 1996). Egy olyan

folyamat, melynek mindkét végén a munkavállaló áll, és célja a munkavállaló számára való

értékteremtés. Ez természetesen egy körfolyamat, ami ciklikusan ismétlődik. A körfolyamat

legnagyobb kihívása véleményem szerint abban áll, hogy a tudás dokumentálható – explicit

részén túl - a nem dokumentálható - tacit rész - is a legkisebb mértékben tűnjön el a vállalati

memóriából (Bencsik – Stifter, 2013).

A tudásmenedzsment folyamata az alábbi nyolc alkotó elemből áll, melynek modelljét Probst

– Romhardt – Raub (2003) alkotta meg:

• a tudásprioritás meghatározása: annak meghatározása, hogy a vállalatnak milyen

tudásra van szüksége,

• a tudás azonosítása: a vállalatnál meglévő adat-, információs- és tudásfolyamatok

elemzése és annak vizsgálata, hogy ezek mennyiben felelnek meg az igényeknek,

• a tudás megszerzése: a hiányzó ismeretek formális vagy informális módon való

megszerzése,

• a tudás fejlesztése: célja, hogy a szervezeten belül a dolgozók saját maguk generálják a

szükséges ismereteket,

• a tudás szétosztása: a vállalaton belüli ismeretek megtöbbszörözése,

• a tudás hasznosítása: a vállalaton belüli tudás produktív felhasználása a vállalat

eredményességének javítása érdekében,

• a tudás rögzítése: az azonosított, megszerzett, elosztott és felhasznált tudás állandó

rendelkezésre állásának biztosítása

• a tudás ellenőrzése: a célok elérésének felülvizsgálata.
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A modellben az egyes építőkövek a tudáshoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket

jelentik. A belső körben a tudás azonosítása, megszerzése, fejlesztése, megosztása,

megőrzése, és felhasználása szerepel. A külső kör kiegészíti ezt a célkitűzésekkel és a

méréssel. Fontos a változók mérhetősége, ezért olyan célorientált beavatkozásokra kell

fókuszálni, amelyek eredménye mérhető (Probst, 1998).

1. ábra

A tudásmenedzsment folyamata

Forrás: Probst (1998) alapján

A modell tehát egy keretrendszer, ami a tevékenységek egymásra utaltságát hangsúlyozza,

melyben az egyes építőköveket nem lehet teljesen elkülöníteni egymástól. Sajnos azonban sok

szervezetnél a belső tudásmenedzsment folyamata nincs kapcsolatban a vállalati célokkal, a

jövőre vonatkozó követelményekkel. Probst modellje folyamatként kezeli a

tudásmenedzsmentet. A külső kört, a tudás célok, a tudás mérése és a kettő között kapcsolatot

teremtő visszajelzés (Feedback) alkotja. Ez adja a keretet a belső kör hat lépéséhez, hiszen a

célokból kell kiindulni és a folyamat a mért eredmények és kezdeti célok összevetésével ér

véget.

A modell elemeit sosem önmagukban vizsgáljuk, hanem a teljes rendszert, az összefüggések

figyelembe vételével.
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2.4 Tudásmenedzsment eszközök

A tudás fontosságára már a 16-17. században rájöttek, úgy vélekedtek róla, mint a hatalom

egyik forrása. A szakértői hatalmat ezen időkben az egyik legerősebb, mégis legtünékenyebb

hatalomformának tartották. Forrása olyan valós vagy feltételezett tudás volt, ami mások

számára fontos, ugyanakkor kevésbé értik, birtokolják. Csekély többlettudás is nagy

potenciális befolyásolóképességet biztosított, ellenben, ha a követők megtudják, megtanulják

ezt a többletet, vagy felbukkan valaki, aki egy kicsit is többet tud (vagy sejtet), e hatalom

csökken. Napjainkban szerepe egyre inkább felértékelődik a hagyományos erőforrásokkal

szemben. A vállalatok kezdenek ráébredni arra, hogy a tudás sajátos erőforrás: minél jobban

használják, annál inkább gyarapodik, de ha nem használják, elkopik (Bencsik, 2009).

Miért is van szükség a tudás menedzselésére? Miért van szükség tudásmenedzsment-

törekvésekre? Természetesen a tudásmenedzsment törekvéseknek súlyos gondokat kell

orvosolnia. Visszatérő probléma, mely a vállalat tudás megosztásának legnagyobb nehézsége,

hogy az alkalmazottak által használt információk 50-75%-a közvetlenül más személyektől

származik, továbbá, hogy a vállalatoknál található digitális információk, több mint 80%-a az

egyének használatában lévő PC-k merev-lemezein, személyes mappáikban találhatóak (Abott,

2000). Ez tehát azt jelenti, hogy az alkalmazottak által felhalmozott tudás nagy része elvész,

mikor elhagyják a vállalatot. Vagyis, ha egy szervezetnél nem megfelelően kezelik,

menedzselik a tudástőkét, bizony könnyen kicsúszhat a menedzsment kezéből, anélkül, hogy

érzékelhették volna a maga teljességében erőforrás erejét, nem hogy felhasználásával

hozzáadott értéket termeltek volna. Ennek okai:

• Az intézmények nincsenek tudatában annak, hogy milyen tudást, információt

birtokolnak.

• A vállalat rendelkezésére álló információk halmaza rendezetlen, nincsenek egységes

rendszerbe foglalva, nem összpontosul valamilyen célok köré.

• Az emberek egyszerre szenvednek az információk tömegétől és az ismeretek,

tapasztalatok hiányától is.

• A szakmai jártasság, szakértői tudás, értékes tapasztalatok semmivé válnak,

amennyiben ezek birtokosa elhagyja a vállalatot.

• A tanulságok és tapasztalatok megosztásának nehézsége oda vezet, hogy rengeteg

pénzt és időt pazarolnak arra, hogy olyan feladatok újbóli megoldását keresik, melyet,

vagy melyhez hasonlót korábban már megtaláltak.
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• Tengernyi bonyodalmat okoz a meglévő nyilvántartások nehézkessége is (Abott,

2000).

A tudásmenedzsment fogalom széles skálán történő értelmezése tehát különböző célokat jelöl

meg, amelyet a vállalatok a maguk igénye szerint definiálnak Közgazdasági, menedzsment

szempontból a tudásmenedzsment hozzájárul a vállalat versenyképességének és innováció

képességének növeléséhez és megtartásához (Probst, 2006), az egyén és a szervezet

élethosszig tartó tanulásához (Reinmann - Rotheimer 2001). Végezetül pedig a

tudásmenedzsment célja a tudás felhasználása, vagy másképp fogalmazva a tudás átváltása

cselekvéssé, nem pedig az adatok és információk adminisztrálása, igazgatása.

A tudás menedzselésével lehetővé válik, hogy egyének és csoportok a tudást rendszerezzék,

megosszák és üzleti céljaik elérése érdekében alkalmazzák (Bencsik, 2011).

A célok abszolút többségét tekintve tehát láthatjuk, hogy a tudásmenedzsment rendszerek

bevezetésének célja a tudás megosztásán alapuló tartós versenyelőny elérése (Özker et al,

2012), melyhez elengedhetetlen a tudás átadásának ösztönzése, a tudás szervezeti memóriába

való beépülésének elősegítése. A tudás, mint versenyelőny bővítésére Probst

Tudásmenedzsment modelljét alapul véve az alábbi ábrán látható módszerek a

legismertebbek. Természetesen – köszönhetően a folyamatos kutatásoknak ezen a területen -

a modell minden egyes építőkövéhez felhasználható eszközök száma bővül (Bencsik, 2015),

itt csak azokat részletezem, melyeket a későbbi kutatás során vizsgálni fogok.

2. ábra
A tudásmenedzsment építőköveihez felhasználható eszközök

Forrás: Probst (1998) alapján saját szerkesztés
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2.4.1 Tudás azonosítás

A legtöbb vállalat számára a megfontolt tudásmenedzsment kialakításának első lépése a tudás

összegyűjtése. A tudás azonosításához nyújt segítséget az alábbi eszközök egyike:

• A vállalati tudástérkép (knowledge map) olyan eszköz, mely megmutatja, hogy a

szükséges tudást, tapasztalatot a szervezetben hol találhatjuk meg. A legegyszerűbb

tudástérkép a pozíciókat, funkciókat és ezek kapcsolatát bemutató szervezeti ábra. A

tudástérképek egyfajta adatbázisok, amelyek rámutatnak a szervezeti tudáselemekre,

ellenben nem tárolják azokat (Varga, 2010).

• Az úgynevezett mind mapping a tudásmenedzsmentben a tudástérképhez hasonló

eszköz, amely segítségével azonosítják a megkérdezettek legfontosabb tapasztalatait, a

kulcsfontosságú tudáselemeket, valamint a tudásáramlás kulcsszereplőit (Nousala et

al., 2009).

• A vállalati tudásháló célja szintén a vállalat által birtokolt tudás felmérése, azonban ez

alulról szerveződő, önkéntes kezdeményezés, ami web-alapú eszközt használ. A

tudástérképhez hasonlóan megkönnyíti a tudásátadást, mert a munkatársak tudják,

kihez kell fordulniuk segítségért, ki birtokolja a szükséges tudást. A vállalat számára

megkönnyíti a belső munkaerő-keresést és a tudáshiány felismerését (Kádár, 2011).

2.4.2 Tudás megszerzés

Ha egy vállalatnak olyan tudásanyagra van szüksége, mely „házon belül” nem lelhető fel, más

forrásból szükséges azt beszerezni. Erre több módszer áll rendelkezésükre:

• Tudás megszerzése más szervezetektől: Egyik lehetőség erre, hogy innovatív

vállalatokat vásárolunk fel, vagy joint venture szövetséget hozunk létre, mint például

az Ericsson és a Hewlett-Packard, melynek együttműködése nem csupán piaci vagy

pénzügyi jellegű, hanem tudás alapú is.

• Érintettek általi tudásszerzés: Például, a fogyasztók bevonása a termékfejlesztés korai

szakaszába, és így hasznos információkat szerezhetünk igényeikről, jó ötleteket

szerezhetünk az új termék vagy szolgáltatás létrehozásához.

• Szakértők bevonása: Alkalmazhatunk specialistákat egy adott projekt

megvalósításának idejére, akiknek a tudása hozzájárulhat a projekt sikeréhez.
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• Tudás alapú termékek megvásárlása: Például szabadalmak, szoftverek, cd-lemezek-

szintén a tudásszerzés gyakori módjai (Probst, 1998).

2.4.3 Tudás fejlesztés

A vállalaton belüli tudás fejlesztésének klasszikus módja a képzés (Kiss, 2003). Ezek a

tréningek és továbbképzések elsősorban az explicit tudás közvetlen átadására szolgálnak. Még

az újonnan bekerülő munkatársak számára kialakított oktatás is ide sorolható, bár ezek esetén

a szervezeti kultúra megismerése, a szocializáció elősegítése is szerepet kap. További

tudásfejlesztési lehetőségeket biztosítanak a konferenciák, ahol egy-egy szakterület képviselői

ütköztetik nézeteiket. Továbbá a szakmai előadások, vállalati workshopok is ezt a célt

szolgálják.

A tudás fejleszthető egyéni tanulás, olvasás révén, vállalati dokumentumokból, jelentésekből,

szabályzatokból. Ezek egyre gyakrabban számítógépen, elektronikus formában érhetőek el.

Az informatikai megoldások az internet és az intranet révén lehetővé teszik, hogy földrajzi

helytől függetlenül hozzáférjünk az információkhoz. Ehhez nagyon sok IT eszköz áll a

rendelkezésre: e-learning, e-mail, chat, vállalati blog, telefon- és videokonferencia,

adatbázisok és keresőprogramok, wiki alapú tudásbázisok, szakértői rendszerek, Facebook,

Twitter, LinkedIn, YouTube.

2.4.4 Tudás megosztás

A tudásmenedzsment legfőbb célja a tudás terjesztése a munkatársak körében, melynek

számtalan módja közül a legismertebbek:

• Nagyon régi, de a kézműves mesterségek esetén ma is működő tudásátadási mód a

mester-tanítvány kapcsolat. Először a tanítvány csak megfigyel, kisegítő munkát

végez, majd lépésről-lépésre egyre több folyamatba kapcsolódik be. Ha már nem tud

többet tanulni az adott mestertől, újhoz kerül. 2-3 mester tanításait ötvözve kialakul

saját stílusa és maga is mesterré válhat (Kiss, 2011).

• A mester-tanítvány kapcsolathoz hasonló megoldás a mentoring. Ez alkalmat biztosít a

mentornak, hogy tudását és tapasztalatát felhasználva, segítse egy új munkatárs

szakmai és személyes fejlődését. A mentorált számára ez egy lehetőség, hogy tanuljon

valakitől, akinek több a tudása és a tapasztalata (Lamm – Harder, 2008). Az idősebb és

tapasztaltabb mentorok betanítják utódaikat, segítik napi tevékenységüket, lehetőséget
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nyitva ezzel akár olyan kérdések feltevésére, melyek az aktuális problémák

megoldását célozzák.

• A minőségi kör egy rendszeresen, önkéntesen ülésező kiscsoport, mely azonos szinten

dolgozó munkatársakból áll, célja a munka közben felmerülő problémák elemzése,

megoldási javaslatok kidolgozása. A csoportok rendszert alkotnak, így az egy-egy

csoportban létrehozott új tudás a körön belül és a szervezetben működő körök között is

megosztásra kerül (Kiss, 2003). Ezen eszköz alkalmazására kiváló példa a Toyotánál

figyelhető meg: Minden hét végén a Toyota termelési munkatársainak egy csoportja

összeül, és elemzik a saját területük termelési teljesítményét, megpróbálják

azonosítani a felmerült vagy lehetséges problémákat. Minden területre intézkedéseket

dolgoznak ki, hogy milyen célt szeretnének elérni a következő héten. Ezen személyes

interakciókon keresztül a Toyota dolgozói megosztják egymással fejlesztési ötleteiket,

megtervezik annak lépéseit, és értékelik a tesztelésének eredményeit.

• Az After Action Review (akció utáni visszatekintés) egy rövid megbeszélés egy

projekt tagjai között, melynek célja, a csoport által, a munka során tanultak

megfogalmazása. A célokat összevetik a ténylegesen megtörtént eseményekkel, majd

megvizsgálják az eltérés okát, így levonhatóak a tanulságok (Mladoniczki, 2011). A

tanulságokat adatbázisban rögzítve később is előhívhatják, azonban a résztvevők

személyes tudása akkor is bővül, ha az adatbázist valójában nem használják. Ezt a

módszert alkalmazza az Egyesült Államok Hadserege is, amely esetében a hadsereg

vezetői minden jelentős akció után tartanak egy ilyen értekezletet, ahol 3 fő pontot

tárgyalnak meg:

o Mi volt a terv?,

o Mi történt valójában?,

o Miért volt az eltérés oka? (Horvath, 1999)

• A Retrospekt hasonló az AAR-hez, azonban ezt a találkozót a projektek lezárása után

hívják össze, és időtartama a projekt összetettségétől függ. A résztvevők először a

projekt célokat és az elért eredményeket beszélik meg, majd azt, hogy hogyan zajlott

le a projekt. Ezután összegyűjtik a sikertényezőket és a kihívásokat, amivel a munka

során szembesültek. A megbeszélés alapján levont tanulságokat ebben az esetben is
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rögzíteni, és hozzáférhetővé kell tenni más projektek résztvevői számára (Mihály –

Séra, 2011).

• A történetmesélés hosszú ideje része az emberi kultúrának, az emberek így tanulhattak

mások tapasztalataiból. Amikor egy történetet hallunk, képet alkotunk a szereplőkről

és összefüggéseket keresünk bennük saját tapasztalatainkkal (Baracskai – Velencei,

2011).

• A tudáscsere egy többnapos, szervezett találkozó a vállalat különböző részén dolgozó

20-30 munkatárs részvételével. Célja egy meghatározott téma megbeszélése, ötletek

gyűjtése, tanulságok levonása. Minden meghívott kapcsolódik a tudáscsere témájához,

hasonló területen, de eltérő üzletágakban, földrajzi helyen dolgoznak. A résztvevők

általában kisebb, néhány fős csoportokban beszélik át a témát, kitérve a siker

kritériumaira és a nehézségekre is (Mladoniczki, 2011).

• A nemzetközi vállalatoknál jellemző az országhatárok átlépésével járó

„munkatárscsere”. Ez általában előre tervezett és a távozás meghatározott időtartamra

szól. A kiküldöttek két irányba közvetítenek tudást és kompetenciákat. Emellett a

kiküldetés, a külföldi tapasztalat az expatriótáknak hosszabb távon, karrier

szempontból is előnyös (Dobrai – Farkas – Karoliny, 2011). A Toyota vállalatánál

ennek a módszernek is kiforrott gyakorlata van. Például amikor a Toyota azt szeretné,

hogy egy új telephely kialakítása előtt az új munkavállalók megkaphassák a termelési

rendszerrel kapcsolatos tudást, akkor ezeknek az új munkavállalóknak egy szűk körét

elküldi a már létező gyárakba tréningekre, hogy megismerhessék a már működő

környezetben a rendszert. Néhány hónap betanulás után, miután már kellőképpen

ismerik a rendszert, visszamennek az új gyárakba, és ott megosszák a megszerzett

tudást, mely alapján felfuttathatják az új gyár termelését (Sanchez, 2000).

2.4.5 Tudás megőrzés

Az adatbázisok jelentős mennyiségű információ és tudás tárolását, megosztását biztosítják, és

a beépített keresőprogramok segítik a gyors elérést. A wiki rendszer is egy adatbázis, melynek

lényege, hogy az olvasók egyben szerkesztők is, ezért nincs garancia például a Wikipédiára

felkerülő információk valódiságára (Wheeler – Yeomans – Wheeler, 2008). Mint hétköznapi

emberek, mi is tudjuk, hogy a tudás annyira heterogén, hogy egy egyszerű adatbázis nem

feltétlenül képes azt kezelni, ellenben megfelelő segédeszköz a tudás megőrzésére. Egy ilyen
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tudásraktár lehetőséget ad az alkalmazottaknak, hogy akármikor belépjenek, és

megkereshessék, hogy adott probléma felmerült-e már a korábbi évek során, arra milyen

megoldás született, s vajon a jelenlegi probléma megoldására alkalmas-e ugyanaz a módszer.

Ezen adatbázis figyelhető meg a Philips vállalatainál, mely elérhető annak bármely

leányvállalatánál is szerte a világon (Sanchez, 2000).

A másik tudás megőrzésére használatos módszer a szakértői rendszerek kiépítése. A szakértői

rendszer egy számítógépes programcsomag, melybe beleépítették egy szűk, jól körülhatárolt

szakterület tudását, a rendszerben ez a tudáshalmaz jól strukturált és kezelhető. Kialakítása

nehéz feladat, mert explicit és tacit tudást is gyűjteni kell hozzá. Az írott források mellett

szakértői interjúk révén igyekeznek kialakítani a tudásbázist, mely a rendszer alapja lesz

(Hangya, 2008). Teljesítménye a benne tárolt információk minőségétől, vagyis a létrehozók és

az interjúalanyként bevont szakértők tudásától, azaz az emberi tényezőtől függ. Hasonlóan a

DaimlerChrysler vállalatnál is a tudás ezen megközelítése figyelhető meg (Sanchez, 2000). A

vállalat Chrysler részlegénél 300-600 fejlesztő mérnök felelős az új autómodell

kifejlesztéséért. Ezek a fejlesztő mérnökök különböző platform csoportokat alkotnak, és

egymástól elkülönülten kutatják és értékelik az alternatív megoldásokat. A javaslataikat a

vállalati belső hálózaton keresztül osztják meg egymással, egy ún. Tudás könyve rendszeren

keresztül. Ez a könyv minden csoport számára elérhető, ezért amikor egy csoport dizájnja

megtetszik egy másik csoportnak is, ezután továbbfejlesztheti azt.

„Az interjú egy olyan célorientált beszélgetés, amelynek nincsenek merev szabályai.”

(Gyökér – Finna − Krajcsák, 2010; 105. o.) A HR gyakran használja, például kiválasztáskor,

teljesítményértékeléskor, vagy kilépés esetén, mely esetén az úgynevezett exit interjút

használják a távozás okainak feltárására. A tudásmenedzsmenthez igazán a tanulási interjú

kapcsolható, melyet akkor használnak, ha egyetlen személy - például egy távozó projekttag -

tudását szeretnék megőrizni (Kádár, 2011).

2.4.6 Tudás felhasználás

A szervezetben eltárolt tudást úgy kell felhasználni, hogy a felhasznált tudás a vállalat

eredményességét javítsa, hozzájáruljon a vállalat versenyképességéhez. A megfelelően

használt tudás beépül a szervezeti működésbe. A tudás felhasználását segítő technikák az

alábbiak:
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• Munkakörök cseréje, munkakör rotáció (job-rotation) során meghatározott

időközönként, azonos szintű munkakörök között váltanak a dolgozók, így csökkentve

az egyhangúságot, és javítva az egyes munkakörök irányított tudásátadást tesz

lehetővé (Kiss, 2003). Legfőbb haszna ugyanakkor az, hogy a vállalat könnyebben

megtalálja az adott feladat betöltésére legalkalmasabb embereket, különösen új

munkavállaló esetén.

• Munkakörök átszervezése jelenthet bővítést (job enlargement), amikor azonos szintű

feladatokból többfélét lát el a dolgozó, és gazdagítást (job enrichment) is, amivel

megnő a munkakör mélysége, hiszen az az eltérő nehézségű feladatok kombinálásával

jár (Gyökér – Finna − Krajcsák, 2010). Ezek a megoldások az alkalmazottak közötti

tudásáramlást növelik, hiszen minden új feladatot meg kell tanulniuk, és aztán tudni

kell tanítani is.

• A szakmai közösségek (communities of practice) tagjai azonos szakterületen

dolgoznak, és közös gyakorlatot alakítanak ki a hatékony munkavégzés érdekében.

Legtöbbször azonos munkaterületen dolgozók hozzák létre, lehet hosszú és rövidtávú

együttműködés, kis vagy nagy létszámú, spontán vagy a vezetés által kezdeményezett

(Tomka, 2009).

• A legjobb gyakorlat (best practice) felfogható szabványként, lépésről-lépésre írja le a

tevékenységeket, amelyeket ugyanabban a sorrendben, ugyanannyi idő alatt bárki más

is végrehajthat, és ugyanazt az eredményt kapja, mint a legjobb gyakorlat szerzője.

(Farkas, 2010) A legjobb gyakorlatok átadása nem csak magukat a folyamatokat,

hanem az azokhoz szükséges tudás átadását is jelenti.

Láthatjuk tehát, a tudás megosztásának, átadásának számtalan módja létezik. A hétköznapi

életben azonban ezen módszerek alkalmazása mégsem jellemző. Általánosan elterjedt

vélemény, hogy az emberek, ha tudásukat át akarják adni, akkor átadják. Ha azonban erre

kényszerítik őket a vállalat részéről, akkor vonakodva állnak hozzá. Ez a magatartás az ember

büszkeségére vezethető vissza, illetve azon meglátásra, hogy még mindig úgy véljük, a tudás

hatalom (Bencsik – Stifter – Sólyom, 2012a). Annak megosztása a munkahelyünk

elvesztésével járhat. Ezen hiedelem, tévhit egyre inkább háttérbe szorul, a környező

országokban jól megfigyelhető – főleg Szlovákiában – a tudásmenedzsment technológiák
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gyors iramban való terjedése (Bures, 2003). Ugyanakkor azt látjuk, hogy a tudás átadása még

mindig nagy problémát jelent.

2.5 A tudás átadásának akadályai

A vállalatok nagy része azt hiszi, ha bevezetik az intranetet, ezzel megadva a lehetőséget a

munkavállalóknak tudásuk áramoltatására, hogy özönleni fognak a dokumentumok, a

munkájukkal kapcsolatos megjegyzések, segítségkérések. Mint amikor a szervezeti problémát

úgy próbálják meg növelni, hogy bevezetnek egy IT rendszert. Egy ilyen IT megoldás

azonban önmagában nem segíti elő a hatékonyság növelést, egy ügyfélkapcsolati rendszerrel

nem lesz hatékonyabb a kampány menedzsmentje, kizárólag akkor, ha a rendszert releváns

adatokkal töltjük fel, és képezzük a munkatársakat a helyes használatra, a tudás

megosztásának és felhasználásának lehetőségeire. Sok esetben azonban ez nem működik ilyen

zökkenőmentesen. Az alkalmazottakat ugyanis nehéz rávenni tudásuk megosztására. Ennek a

problémának számos gyökere lehet. A tudás átadását rengeteg tényező akadályozhatja, lehet

az egyéni akadály ugyanúgy, mint szervezeti vagy technikai gát. Az egyéni akadályok a

forrás és a célszemély között állnak fenn (Szulanszki, 2006). Egyéni akadály lehet:

• a hatalom elvesztésétől való félelem: a fogyasztókról, versenytársakról, eljárásokról,

folyamatokról stb. szóló információ megosztása a befolyás csökkenésének érzetét

kelti.

• motiváció hiánya: mivel a tudás megosztása időt vesz igénybe, ezért szükség van

valamilyen ösztönző rendszer kialakítására a tudás átadásának serkentése érdekében.

• bizonytalanság: leginkább a fiatal és tapasztalatlan alkalmazottaknál figyelhető meg,

mivel nem képesek meghatározni, hogy a tudásuk mások számára értékes lehet-e.

• kinyilatkoztatás fogadtatásától való félelem: félelem attól, hogy a megosztott

tudásunk, elképzeléseink kritikának lesznek kitéve (Disterer, 2001).

• személyi ellentétek: bizonyos kollégák unszimpátia miatt nem tudják a tudásukat

átadni másoknak, vagy tőlük tudást elfogadni (Von der Oelsnitz, 2005).

Társadalmi akadály lehet:

• közös nyelv hiánya: Ha a küldő és a befogadó a különböző tapasztalatok és/vagy

képzettségi szint miatt nem egy nyelvet beszélnek (pl. szakszókincs, idegen nyelv

használata, nem egyértelmű szimbólumok használata) könnyen előfordul a tudás

átadásának megakadása (Zimmermann, 2006).
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• konfliktuskerülés: ha a vezetőség kerüli a változásokat, kockázatokat, akkor az új

ötletek, az eltérő gondolkodás és a távlati célok rejtve maradnak, azonban ez a

hozzáállás az innovatív ötletek gátját is jelentheti.

• bürokrácia: a szervezetek erős hierarchikus felépítésükkel a tudásátadás útjába

állhatnak azáltal, hogy lehetetlenné teszik a szabad kommunikációt, kooperációt és

ezáltal az információ cseréjét.

• célok eltérősége: a szervezeti tagok számára nehézséget okozhat ötleteik, véleményük

kifejtése, ha azok nem egyeznek a vállalati célokkal, ebből pedig bizonytalanság,

tudatlanság fakadhat (Disterer, 2001).

A tudás átadás gátja megtalálható a szociokulturális tényezőkben is, mint a jutalom hiánya, a

szervezeti kultúra, a bizalom vagy a megértési képesség (Goh, 2002). Így a hatékony és

hatásos tudásmegosztás érdekében a következő tényezőket szintén figyelembe kell venni:

• vezetőség: fontos szerepe van a feltételek megteremtésében, az elvárt magatartás

előírásában, az alkalmazottak hajlandóságának növelésében. Azt kell sugallniuk, hogy

ez a tudás megoldhatja és javíthatja a szervezeti problémákat.

• problémamegoldó és –kereső magatartás: a tudás megosztásának célja lényegében

problémák megoldása. Az alkalmazottakat ösztönözni kell arra, hogy folyamatosan

tanuljanak és fejlesszék magukat képzések keretében, ahol a megszokott kereteken

kívüli gondolkodásra buzdítják őket.

• támogató struktúra: a megfelelő technológia rendelkezésre állása ösztönzi az

alkalmazottakat a bizonytalanság esetén ezen technológiai felszerelések, berendezések

használatára. A technológia előmozdítja a kommunikációt, és megkönnyíti az

alkalmazottak számára az információhoz való jutást.

A tudás megosztása és felhasználása a vállalat egészét érinti, amely leginkább a

munkafolyamatok, funkciók, munkaterületek átláthatóságára vonatkozik. Éppen ezért a cél a

munkavállalók tacit tudásának hozzáférhetővé tétele úgy, hogy a vállalat a jövőben abból

profitálni tudjon. Ha ezt sikerül elérni, akkor a munkaerőmozgás nem jár akkora

tudásveszteséggel, mert az egyéni és a vállalati tacit tudás is beépül a szervezeti memóriába.

2.6 Gyakorlati tapasztalatok Magyarországon

A magyar vállalatok körében is előtérbe került a tudásmenedzsment felértékelődése.

Felmérések igazolják, hogy a hazai cégek a tudásmenedzsment alkalmazásától leginkább a
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minőség javulását, a hozzáadott érték növelését, valamint a költségek csökkentését várják

(Tomka, 2009). Az alkalmazott tudásmenedzsment programok legtöbb esetben a marketing és

értékesítés, a szolgáltatás és az információ-menedzsment területét kívánja javítani.

Az 1990-es évek második felére egyre több magyar cég és intézmény vezetése ismerte fel a

tudás jelentőségét és a tudásmenedzsment fontosságát. A 2000-es évek kutatásai azt mutatják,

hogy a vizsgált 130 szervezet 4/5-e stratégiai eszköznek tekinti mindkettőt. A vezetők közel

80%-a azonban úgy véli, hogy nem képes megfelelően kiaknázni a szervezetben lévő tudást,

és emiatt komoly üzleti lehetőségeket veszít el (Tomka, 2009).

A magyarországi cégek hiába tekintik a tudást stratégiai eszköznek, csak mintegy harmaduk

rendelkezik ténylegesen átfogó tudásmenedzsment-stratégiával. Még kisebb (22%) azon

társaságok aránya, amelyek alkalmaznak valamilyen konkrét TM-programot. A cégek

átlagosan árbevételük alig 2%-át fordítják a tudásmenedzsment fejlesztésére, azaz még

jelentős a különbség a tudásmenedzsment fontosságának felismerése és a gyakorlati lépések

között. A cégek elismerik, hogy a tudás hosszú távú menedzseléséhez elengedhetetlen annak

integrálása a napi munkába, a munkatársak motiválása, a tudás megosztása és az új tudás

létrehozása.

A KPMG által 2006-ban végzett kutatások azt mutatják, hogy a szervezetek az árbevételük

nagysága szerint eltérő tudásmenedzsment fejlettségi szinttel rendelkeznek. Az 1 milliárd

forint feletti árbevétellel rendelkező szervezetek kiváló, az 1 milliárd forintnál kevesebb

árbevétellel rendelkezők átlag alatti tudásmenedzsment-index értékkel rendelkeznek. Tehát

megállapítható, hogy minél nagyobb a szervezet árbevétele, annál fejlettebb a

tudásmenedzsment-gyakorlata. A kisebb szervezeteknél a tudásmenedzsment tevékenységek

sokszor ad-hoc jellegűek, de a méret növekedésével a tevékenységek egyre sokrétűbbek, ami

a növekvő munkamegosztást, a folyamatok standardizálását, formalizálását és dokumentálását

eredményezi. Ezeknél a nagyvállalatoknál természetszerű, hogy mindenki dokumentálja a

feladatait, az általa elvégzett munkafolyamatokat, és ezeket meghajtón tárolva mindenki

számára elérhetővé teszi. Ezzel azonban azt látjuk bizonyítva, hogy a vállalatok kizárólag az

explicit tudás dokumentációjával foglalkoznak, azt is főleg az „asztalfióknak” készítik.

Nagyon érdekes az is, hogy az egyes - különböző években készült – felmérések alapján,

mikor mit tekintettek a tudásmenedzsment legjelentősebb akadályozó tényezőinek.

Közvetlenül a 2000 utáni években a felmérések az egyik legfőbb problémának a
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tudásmenedzsmenttel kapcsolatos szakértelem hiányát jelezték, ami a 2003 évre már, a nem

megfelelő felső vezetői támogatásra váltott, és arra, hogy a vállalati stratégiának nem része

atudásmenedzsment stratégia, s a tudásmegosztás motiválása sem megfelelő (Lengyel et al.,

2006). Majd később (érdekes módon) a felmérések a tudásmenedzsment használatából fakadó

előnyök ismeretének, és a tudásmegosztásra fordítható idő hiányát, és résztvevők fejében lévő

tudáshoz való hozzájutás nehézségét említik, mint akadályozó tényező. (Tomka, 2009).

A korábban már említett tudásmenedzsment generációkat tekintve tehát azt mondhatjuk, hogy

Magyarország ebben a tekintetben még mindig csak az első, nagyvállalatok esetében a

második generációnál tart (Bencsik – Stifter, 2012b). Mindeközben a fejlett gazdasági

rendszerek a tudásmenedzsment negyedik és ötödik generációjában az emberi erőforrás

értékének olyan kifejeződését keresik, amely ma Magyarországon fel sem vetődik a vállalati

gyakorlatban. A szervezetek versenyképessége – sok esetben túlélése – érdekében azonban

elengedhetetlen a tudás szabad áramlása. Azok a vállalatok, amelyek megragadják a

tudásmenedzsmentben rejlő értékeket és elterjesztik az egész vállalaton belül, idővel nagyobb

piaci részesedést fognak szerezni, jobb benyomást keltenek ügyfeleikben, partnereikben

(Boda, 2008). A tudás megosztásának nincsenek erőforráskorlátai vagy technikai korlátai.

Mégis azt látjuk, hogy az embereket reménytelenül nehéz rávenni arra, hogy megosszák

tudásukat másokkal.

2010/11-ben kutató kollégáimmal feltáró kutatást folytattunk le észak-dunántúli vállalatok

körében abból a célból, hogy megismerjük a magyarországi vállalatok tudásátadási

hajlandóságát, különösen a tacit tudás átadási eszközök vállalati gyakorlatban való

elterjedésének helyzetét. Ezen kvantitatív, kérdőíves kutatásban 124 szervezet vett részt. A

válaszokból tisztán kirajzolódott, hogy bár a magyarországi vállalatok tudatában vannak

annak, hogy milyen fontos szerepet játszik a működésükben az alkalmazottak egyéni tudása,

tudatosan - a csoportmunka ösztönzését kivéve - nem törekednek a tacit tudás szervezett

megosztására. Nem áll szándékukban a tacit tudást beépíteni a szervezeti memóriába, sok

esetben nem is ismert számukra a tacit tudás megosztási lehetősége (Bencsik – Stifter –

Sólyom, 2012b). A legtöbb válaszadó annak okát, hogy miért nem osztják meg az

alkalmazottak egymással tacit tudásukat, abban látja, hogy nincs elegendő rendelkezésre álló

idő, vagyis a szervezet nem biztosít a tudás megosztására külön időt. A második

leggyakrabban említett ok pedig az, hogy maguk a munkavállalók nincsenek tudatában annak,

hogy tacit tudásuk megosztása fontos lenne a vállalat számára, mely véleményem szerint a

szervezeti kultúra hiányossága, ahol az alkalmazott nincs arra ösztönözve, hogy a
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tapasztalatait megossza kollégáival. Sok esetben találkoztunk azzal a hozzáállással is, amikor

a kulcsember az újonnan érkezettnek homályos és hosszas felvilágosítást adott a

vevőkkel/beszállítókkal való bánásmódról mindenféle magyarázat nélkül, de arra is akadt

példa, ahol a betanító személy úgy vélekedett, hogy „Nekem is három év volt, mire mindent

kitapasztaltam, nekem sem mutatta meg senki.” szemlélet alapján majd az ifjú munkavállaló

is megszerzi ugyanazokat a tapasztalatokat, mégha útközben olyan hibákat is vét, melyek

elkerülhetőek lettek volna a régi munkatárs tapasztalatával (Bencsik – Stifter, 2012a).

Megfigyeléseink során továbbá feltártuk azt is, hogy az explicit tudás megosztása többé-

kevésbé működik a vállalatoknál (internet, intranet, közösségi hálókon keresztüli

kommunikáció), ez azonban valószínűleg azzal magyarázható, hogy ezek az eszközök a

technológiai fejlődés következtében a vállalatok mindennapjainak elvárt eszközeivé váltak,

melyek nélkül az üzletmenet elképzelhetetlen. Ugyanakkor épp ez a megállapítás indított el

mélyebb vizsgálatok elvégzésére. Abban a világban, ahol az internet és leginkább a közösségi

hálózatokon keresztül rengeteg információhoz jutunk egészen attól, hogy vállalatirányítási

rendszerek segítségével a partnereinkről néhány perc alatt mindent megtudunk, hogy milyen

csatornán vegyük fel vele a kapcsolatot, egészen addig, hogy közösségi oldalakon

ellenőrizzük ki-mit főzött vacsorára, majd ezt megtárgyaljuk a munkahelyen. Miért van az,

hogy mindemellett a szakmai életünket hét lakat alatt őrizzük, és nyugodt szívvel hagyjuk,

hogy kollégáink ugyanazokat a tévedéseket elkövessék, amelyeket már mi is átéltünk, és

tudjuk a megoldást, segíthetnénk, de mivel a vállalat nem ösztönzi a tudás megosztását, illetve

az azzal járó plusz időt nem bocsájtja rendelkezésünkre, nem teszünk semmit? Még mindig

úgy gondoljuk, hogy a Tudás = Hatalom? És attól tartunk, ha megosztjuk tapasztalatainkat,

azzal pótolhatóvá válunk, és a cég egy létszámcsökkentés alkalmával megválik tőlünk? S az

engem leginkább foglalkoztató kérdés az volt, hogy miért hagyja ezt egy vállalat? Hiszen a

kutatás során bebizonyosodott, hogy a vállalatok vezetői tisztában vannak, név szerint is

tudják, kik azok a kulcsemberek, akiknek tudása nélkül a vállalati működés megakadna,

mégis hagyják, hogy ezek a kulcsemberek úgy távozzanak adott esetben, hogy a

tapasztalataikat, a tacit tudásukat elvigyék a vállalattól. A tacit tudás menedzselésének

fontosságának hangsúlyozása tehát elmarad.  A kutatásban részt vevő vállalatoknál végzett

felmérés alapján a tacit tudás megosztásának a szervezetek mindennapi életébe való

meggyökeresedésének legfőbb gátjai a következők:

• A legtöbb ember tart a változástól, fél a munkahely, ill. pozíciójának elvesztésétől,

ezért a tudásmenedzsment rendszer bevezetése egy vállalat életében nem csak
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számszerűsíthető költségekkel jár, hanem egy bonyolult folyamat is egyúttal. Az új

rendszer kialakításával számos változás lép életbe, melyben a legtöbb ember csak az

újabb adminisztrációt, számonkérést, ellenőrzést látja, s nem a munka megkönnyítését.

• A túlzottan diktatórikus vezetés, ahol az egyszemélyi döntéseket preferálják, ott a

vezetői értekezletek is csak színjátéknak nevezhetők, mivel minden javaslat, ötlet

elvetésre kerül, s csak a vezető szava számít, s ami az alkalmazottak fejében van, nem

kerül meghallgatásra.

• A tudás csak az állásinterjún, ott is csak formálisan kerül azonosításra. Sokszor fel

sem térképezik egy-egy állásinterjún, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges

tudáson kívül milyen egyéb ismeretekkel rendelkezik a jelölt.

• Nehezíti a probléma megoldását a nyilvántartások érthetetlensége, ezért fordulhat elő,

hogy sokszor egyszerűbb új megoldást találni, mint a meglévőket felkutatni.

• A cégek nagy erőket fektetnek abba, hogy dolgozóikat oktassák, tanfolyamokra,

tréningekre küldjék, az ott szerzett tudás gyakorlati alkalmazását azonban már nem

vizsgálják, ezért azok sokszor el is felejtődnek néhány napon belül.

• A cégben lévő tudás nagy része az emberek fejében van, csupán alacsony hányadát

dokumentálják, így értékes tudás veszhet el, amikor ezek birtokosa távozik a cégtől

(Bencsik – Stifter – Sólyom, 2012b).

Feltáró kutatásunk után tovább mélyedtem a tacit tudás átadását gátló tényezők vizsgálatában.

Számtalan kutatási jelentést tanulmányoztam (Ismail, 2006; Pretorius -Steyn, 2005; Riege,

2005; Dixon, 2000; Milton, 2005; Foos et al, 2006;Kasvi et al, 2003; Schindler -Eppler 2003;

Bresnan et al, 2003), azonban egyik kutatás sem mutat rá arra, hogy mi a probléma gyökere,

miért fulladnak kudarcba valójában a tudás átadását célzó projektek. Az idő hiányát nem

találtam elégséges magyarázatnak annak indokaként, hogy a tacit tudás átadásának tudatos

ösztönzése miért nem működik. Tisztában vagyok vele, hogy a tacit tudás megosztásához idő

kell, a vállalatok mindennapjaiban pedig igyekeznek az időt pénzzé tenni. Ismert tény, hogy a

tapasztalati tudás megosztása közvetlenül nem jár pénzbevétellel a menedzsment számára,

ezért másodlagos dolog a vállalatok életében. A tudás megosztása által nyert hasznok nehezen

számszerűsíthetőek, ha csak nem tudjuk megállapítani, hogy a hiba elkövetése és kijavítása

pontosan mekkora költséggel járt volna a vezetőség számára. Irreálisnak tartom azt a

gondolatot, hogyha egy nap 26 órából állna, akkor valószínűleg lenne idő a tudás

megosztására, mint azt egyik megkérdezett vállalat vezetője állította. Ha az alkalmazott napi

10 órát dolgozna, akkor sem működne a tudás átadása, hiszen véleményem szerint a tudás
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birtoklási vágya akkor sem csökkenne. A kutatásból az derült ki számomra, hogy a tudás

megosztását akadályozó tényezők egyike sem utal a vállalati tőkehiányra, a gátló tényezők

többsége soft tényezőre enged következtetni: úgy, mint a szervezeti kultúra, a vezetői stílus és

az egyének szerepe egyaránt, azaz egy sokkal komplexebb gyökér ok, nevesítve az érzelmi

intelligencia hiánya. Ezt az elgondolást támasztják alá a vállalatok versenyképességét,

sikerességét vizsgáló kutatók, akik azt a szervezeti intelligenciával támasszák alá.

Manapság számtalan diskurzus folyik a szervezetek működését átható intelligenciával

kapcsolatban (Cherniss – Goleman, 2001, Ashkanasy – Daus, 2005, Druskat – Sala - Mount,

2006; Joseph – Newman, 2010; Aghdasia – Kiamaneshb - Ebrahimb, 2011). A szervezetek

intelligenciája a megértési képességüket mutatja az általuk ismert szimbólumok, tapasztalatok

felhasználásával. A szervezeti intelligencia tehát szorosan kapcsolódik a vállalatok

tudásmenedzsmentjéhez. A szervezeti intelligencia a szervezet tanulási és a tanultak

adaptálási képessége, annak érdekében, hogy új tudást hozzon létre, amellyel új helyzeteket,

új problémákat képes megoldani. Maga a fogalom egy nem látható, annál inkább csak

érezhető minőséget, kiválóságot fejez ki, amely a vállalatban fellelhető tudás megértésén és

használatán alapszik. A szervezeti intelligencia tehát ilyen értelemben a vállalat tudásnövelő

képességén és a szervezeti tanuláson keresztül növelhető, ahogy azt a 3. ábra is mutatja

(Akgan, 2007). Hiszen a szervezet tudásteremtő folyamata és a szervezeti tanulás

hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezet milyen gyorsan tud választ adni a környezeti

változásokra, mennyire rugalmas, kényelmes és milyen széles a kreativitása.

3. ábra
A szervezeti intelligencia hatása a szervezeti tanulásra és a szervezet tudásteremtő

folyamatára
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Forrás: Akgan (2007) alapján

Ezen képességek megfelelő kihasználásához természetesen elengedhetetlen a jó szervezeti

felépítés és működés, a technológia, a jó emberi erőforrás, a tudásmenedzsment és a

szervezeti tanulás. A Falletta (2008) által kifejlesztett szervezeti intelligencia modell rámutat

arra, hogy ezen képességek mentén a vállalat működése rugalmasabbá válik, proaktívabb lesz,

több ereje lesz a változásokra adott válaszok tekintetében és nyitottabb vezetés valósítható

meg. A szervezeti intelligencia egy olyan kapacitási tényező, melynek célja az információk

állandó mozgásban tartása, a tudás termelése, elosztása, megosztása és jobb adaptálása a

szervezet eredményes működése érdekében. A szervezeti szimbólumok, érintkezési minták,

szervezeti kultúra és szocializációs folyamatok ily módon mind részei a szervezeti

intelligenciának. A tudásmenedzsment, a technológia menedzsment, a szervezeti struktúra és

a szervezeti folyamatok szintén mind-mind a szervezeti intelligencia elemei. A szervezeti

intelligencia a vállalat környezetéhez való alkalmazkodási képesség, amely a fő eleme a

vállalat tanulási folyamatának. A szervezeti intelligencia tehát nélkülözhetetlen a vállalat

életben maradásához (Kalkan, 2004).

A szervezet intelligenciáját a csoport és a társadalom eredményeként kell értelmezni, amely a

csoport teljesítménye alapján mérhető (Salasel et al, 2009). Az egyén és a csoport, ezáltal a

vállalat teljesítményét befolyásoló tényező az egyén és a csoport érzelmi intelligenciája.

Eképp a szervezet intelligenciája kapcsolható az egyének és a csoportok érzelmi

intelligenciájához, mely hatással van annak teljesítményére, ezáltal a szervezet

produktivitására, tudásteremtésén keresztül pedig fenntartható versenyelőnyére. Mindezek

hatásairól a következő fejezetben számolok be
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3.	ÉRZELMI	INTELLIGENCIA

3.1 Az érzelmi intelligencia térnyerése

Az érzelmi intelligencia tanulmányozása a megismerés és az érzelmek kutatásának

határterületén helyezkedik el, mely azzal foglalkozik, hogy az érzelmek miként formálják át a

gondolkodásunkat, ezáltal a tudásunkat és viszont. Az ilyen irányú kutatások eredménye volt

az a felismerés, hogy az érzelmek és az értelem egymással együttműködve sokkal

kifinomultabb információ feldolgozásra képes, mint külön-külön (Balázs, 2014).

Az érzelmi intelligencia jelenségét leginkább a választás és a kényszer közötti különbséggel

tudjuk szemléletessé tenni. Amikor választásból végzünk el valamit, arra több energiánk van.

Amikor kényszerből csinálunk valamit, az energiánk hajlamos lelohadni, még abban az

esetben is, ha magunk tűzzük ki a célt. Ott van például Dave Scott, a hawaii Vasember-

triatlon hatszoros győztese, aki azt mondja: „Verseny közben soha nem viselek karórát, és a

kerékpáromon sincs sebességmérő. Elvonnák a figyelmemet. Csak arra koncentrálok, hogy

megtaláljam, és fenn tudjam tartani az ideális ritmust.” Scott üzenete egyértelmű. Amikor a

részidőkre figyel, a céljai kívülről befelé irányuló kényszerré válnak, azt parancsolják, hogy

teljesítse őket, ha el akarja érni a célját, ugyanakkor, ironikus módon, ettől energiát veszít.

Amikor megszabadul a külső mérőeszközöktől és a belső ritmusra – egy érzésre – figyel, ami

fenntartható, egész figyelmét erre összpontosítva maga mögé utasítja a többi versenyzőt.

Amikor a feladatvégzés a választásunk következménye, az energiaszintünk általában

magasabb. Ha viszont azért teszünk valamit, mert kötelességünknek érezzük, akkor az

energiagörbénk általában laposabb, de akár csökkenő is lehet. Ez a jelenség figyelhető meg

sok esetben a tacit tudás megosztásánál is. A tacit tudás megosztásának hatékonysága

magasabb, ha azt önként osztjuk meg kollégáinkkal, mert ennek célja a másik tudásának

fejlesztése. Ugyanakkor ha a tacit tudás megosztása kényszerített, állandósul a félelem, hogy

vajon a tacit tudás megszerzésével mi a cél, óhatatlanul is felmerül a tudás féltése, mert

megosztása által pótolhatóvá válik a tudást átadó. A legtöbb menedzser tévesen feltételezi azt,

hogy a munkatársak elvégzik, amit kell, és nem hagyják magukat az érzéseiktől befolyásolni.

Az érzések és gondolatok azonban hatással vannak nemcsak a teljesítményünkre, de az

életben elért sikereinkre is (Stifter, 2013a).

A civilizációnk hajnala óta foglalkoztatja az embereket az érzelmeknek az ember

gondolkodására és viselkedésére gyakorolt hatása. Platón volt az első, aki az érzelmek

kutatásával foglalkozott, bár ő még úgy gondolta, hogy az érzelmek, az érzések az emberek
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egy primitívebb oldala. Freud is hasonlóan gondolkodott, hogy az érzelem aláássa az ésszerű

gondolkodást. A legújabb kutatások (Jubert, 2006) azonban teljesen mást mutatnak. Ezek

szerint az érzelmek hasznosak, sőt lényegi összetevői a társas helyzeteknek, gyengíthetik vagy

serkenthetik a gondolkodást és a válaszreakciókat. Az új versenyhelyzetben az érzelmi

intelligencia felértékelődik, nemcsak a munkahelyen, de a piacon egyaránt. Az érzelmi

intelligencia kiterjeszti lehetőségeinket az egyéni befolyásra. Hatása ragályos, inspiráló és

energikus (Stifter, 2013c). Az érzelmi intelligencia nem új, de egyre növekvő számú

tanulmány, kutatás foglalkozik vele és bizonyítja be, hogy fontos szerepe van a sikerességben.

Az érzelmek befolyásolják a teljesítményt. Ha jól érezzük magunkat, hajlamosak vagyunk

„rózsaszín szemüvegen” keresztül nézni az egész világot (Goleman, 2008). A negatív

érzelmek kisajátítják a figyelmet és gátolják a koncentrációt. Ez túlterheltséghez vezethet,

amely a termelékenység csökkenését, határidő csúszásokat, hibákat, s a munkaerő

elvándorlását eredményezheti. A harag kiadása mit sem csillapít annak meglétén, épp

ellenkezőleg, a harag ragályos. Ugyanakkor a pozitív érzések, mint a boldogság, a jókedv

serkentőleg hat a teljesítményre. A jóízű nevetés serkenti a kreativitást, a problémamegoldó

képességet.

Ha az emberek jól érzik magukat, a tőlük telhető legjobb teljesítményt nyújtják (Stifter –

Bencsik – Sólyom, 2014). A jó közérzet serkenti a szellemi képességeinket, így az

információkat magasabb szinten tudjuk megérteni, döntési mechanizmusaink pedig

komplexebb ítéletekhez vezetnek, s gondolkodásmódunk is rugalmasabbá válik.

3.2 Érzelmi intelligencia történelme

Az érzelmi intelligencia egy idős az idővel (Ionuţ-Mărăcine, 2012). Az érzelmi intelligencia

az alapja a társas kapcsolatoknak, elengedhetetlen eleme a kapcsolatok fejlesztésének és a

társak megértésének. A társas kapcsolatok pedig nyomon követhetőek az ősembertől kezdve,

aki csapatokban vadászott, a céheken keresztül napjainkig.

„Bárki dühös lehet - ez könnyű, de dühösnek lenni a megfelelő személlyel, a megfelelő

mértékben, a megfelelő időben, a megfelelő célért és a megfelelő módon, ez nem könnyű”.

Bár Arisztotelész még nem a mai értelemben vett érzelmi intelligenciáról beszél, mégis

mondanivalójában fellelhetőek a modern, tudományosan alátámasztott érzelmi intelligencia

elemei.



42

Az érzelmi intelligenciához köthető első források és nézetek 1900-as évek elején jelennek

meg (1. táblázat). Igaz ebben az időben csak általános emberi készségekről beszélünk, de már

akkor is megpróbálnak párhuzamot vonni, összefüggést találni az emberi kapcsolatok, a

társadalmon belüli viselkedés és a sikeresség között (Göndör, 2005).

1. táblázat

Az érzelmi intelligencia kutatás történetének szakaszai

A szakasz jellemzői
1. szakasz

(1900-1969) Az érzelmeket és az intelligenciát elkülönülő kutatási területként kezelik.
Az intelligencia kutatás területén ekkor kezdik kifejleszteni az első
intelligenciateszteket, az érzelmek területén pedig elsősorban az érzelmi
élmény és a fiziológiai reakció kapcsolata a kutatások tárgya.

2. szakasz
(1970-1989) A kutatások fókuszába a megismerés és érzelem közötti összefüggések

tanulmányozása kerül. Ebben az időszakban a kutatók nagy figyelmet
fordítanak a non-verbális kommunikáció, illetve, a mesterséges
intelligencia kutatás területeire. Gardner ekkor fogalmazza meg a
többszörös intelligencia elképzelését.

3. szakasz
(1990-1993) Salovey és Mayer leírják az érzelmi intelligencia első modelljét.

4. szakasz
(1994-1997) A szakasz legfontosabb jellemzője az érzelmi intelligencia fogalom

népszerűvé válása. A népszerűsítésben kulcsszerepet játszik Goleman
„Érzelmi Intelligencia” című könyve.

5. szakasz
1997-től A mérőeszközök pontosítása, új mérőeszközök kidolgozása és a kutatás

intézményesülése figyelhető meg.

Forrás:Mayer (2001), Nagy Henriett (2010) nyomán saját szerkesztés

Az EQ eredete az 1920-as évekre vezethető vissza. E.L. Thorndike a Columbia egyetem

professzora a „szociális intelligencia” kifejezést használta, melynek segítségével leírta azt a

képességet, ami meghatározza az ember kapcsolatteremtő és –fenntartó képességét, illetve

mellyel rámutatott arra, mi adja meg ennek a kapcsolatnak a minőségét. Ezek a nem-

intellektuális kompetenciák határozzák meg az ember sikerét az életben. Így a kognitív

intelligencia tesztek mindaddig nem mutatnak reális képet, míg az általános intelligencia ezen

elemeit nem tartalmazza (Wechsler, 1940).

Az érzelmi intelligencia kifejezést Launer német pszichoanalitikus szerző használja először

egy 1966-ban megjelent cikkében. Úgy vélte, a nők anyjuktól való korai elszakadása fejletlen

érzelmi intelligenciát eredményez (Kun, 2011).
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A XX. század második fele hozta meg az igazi áttörést az érzelmi intelligencia területén. Az

ekkor lefolytatott kutatások tudományos alapokra helyezik az addig főleg sejtések és

feltételezések formájában létező elméleteket. Ezen kutatások úttörője D. McClelland, a

Harvard Egyetem professzora. McClelland 1973-ban publikált egy cikket „Inkább a

kompetenciát vizsgáljuk az intelligencia helyett” címmel, melyben ráirányítja a figyelmet

arra, hogy nem biztos, hogy a kognitív képességek azok, amik megalapozzák a sztárok

sikereit, sokkal inkább az empátia, az önállóság és az ehhez hasonló tulajdonságok (Goleman,

2004).

1975-ben Howard Gardner műve, a „Shattered Mind” elindította a több részből álló

intelligencia modelljének kialakulását és fejlődését. Gardner intelligenciaszemlélete azért is

jelentős, mert az összetevők között megjelenik a személyes intelligencia fogalma, amely az

interperszonális (személyközi) és az intraperszonális (személyen belüli) intelligencia

összessége. Az intelligencia hét különböző tulajdonság együttese (nyelvi, zenei, matematikai-

logikai, téri, testi-kinesztéziás, interperszonális, intraperszonális), az intelligens ember pedig

bizonyos összetevőkben kiemelkedő képességű, a többiben átlagos (Fodor, 2007).

Wayne Leon Payne 1985-ben használja először akadémiai környezetben az érzelmi

intelligencia kifejezést. Doktori disszertációjában (Egy tanulmány az érzelmekről: Az érzelmi

intelligencia fejlesztése - A Study Of Emotion: DevelopingEmotionalIntelligence), arról

beszél, hogy az érzelmi intelligencia egy olyan készség, ami szerepet játszik a félelmeink,

fájdalmaink és vágyaink kreatív összecsatolásában. Az első, tudományos környezetben történt

megjelenése után a fogalom újabb öt évre feledésbe merül.

Az érzelmi intelligencia fogalmát Salovey, DiPaolo és Mayer (1990) munkáikban annak

bemutatására használták, hogy az érzelmek és az intelligencia együttesen fejlettebb szinten

képesek az információ kezelésére, mint a kettő közül bármelyik önmagában. Munkáikban

Salovey és Mayer (1990) bemutatták az érzelmi intelligencia legelső, hivatalos definícióját,

amely alapján az érzelmi intelligenciát a képességek négy ágára osztották fel:

• Érzelmek felfogása és kifejezése: az a képesség, amely által az egyén képes

érzelmeket leszűrni a saját és mások fizikai állapotából, érzéseiből és gondolataiból.

Az a képesség, amely által képes pontosan kifejezni érzelmeket, valamint ezen

érzésekhez kapcsolódó szükségleteket.
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• Érzelmek asszimilációja gondolatban: az érzelmek fontossági sorrendet képeznek

gondolkodásunkban azáltal, hogy a fontos információkra irányítják figyelmünket. Az

érzelmeket korlátlan mennyiségben generálhatjuk, megítéléseink, illetve érzésekkel

kapcsolatos memóriánk erősítése végett.

• Az érzelmek megértése: az érzelmek osztályozásának, valamint szavak és maguk az

érzelmek közötti összefüggések felismerésének képessége. Segít tolmácsolni az

érzelmek által közvetített jelentést az emberi kapcsolatokat illetően, segít megérteni az

összetett érzelmeket és felismerni az érzelmek változásait.

• Az érzelmek reflektív irányítása: a kellemes vagy kellemetlen érzésekre való

nyitottság képessége, annak képessége, hogy reflektíven adjuk át magunkat

érzéseknek, vagy határoljuk el magunkat tőlük, reflektíven ellenőrizzük önmagunk és

mások érzelmeit, és kezelni tudjuk az érzelmeket azáltal, hogy a negatívakat

mérsékeljük, a kellemesekre pedig hangsúlyt helyezünk (Salovey – DiPaolo – Mayer,

1990).

Az érzelmi intelligencia az a képesség, amivel egy személy bemutatja vagy felhasználja

alkotóképességét, illetve alkalmasságát. Az emberben rejlő érzelmi intelligencia határozza

meg a módját, hogyan képes az illető kezelni magát, az életét, a munkáját és a körülötte zajló

eseményeket, változásokat (Goleman – Boyatzis - Rhee, 2000). Az érzelmi intelligencia

tulajdonképpen az egyén céljainak elérése azon képességén keresztül, hogy irányítsa saját

érzelmeit, legyen érzékeny és képes legyen befolyásolni másokat, képes legyen megtalálni az

egyensúlyt a saját motivátorai között, és irányítsa önmagát lelkiismeretesen és etikusan. Az

érzelmi intelligencia népszerűségét Daniel Goleman (2008) könyvének kiadását követően

szerezte, amelyben a szerző megkérdőjelezte azt a véleményt, miszerint ahhoz, hogy valaki

sikeres legyen, kizárólag kognitív ismeretekre van szüksége. Rámutatott, hogy még ezeknél is

fontosabb az érzelmi intelligencia.

Az érzelmi intelligencia egy olyan képességet fejez ki, amely által az egyén képes megérteni

az érzelmeket, illetve egymáshoz való viszonyuk jelentését, valamint képes azok alapján

következtetéseket levonni és problémákat megoldani.Ez persze nem jelenti azt, hogy az IQ és

a kognitív képességek nem számítanak. Ahhoz, hogy az élet bármely területén sikeresek

legyünk, illetve helyt álljunk, szükségünk van mind bizonyos mértékű tudásra,

gondolkodásra, mind pedig érzésekre, melyek irányt adnak, merre menjünk (Stifter, 2013b).
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4. ábra

Az IQ és EQ kapcsolatának szemléltetése egy jéghegy példáján

Forrás: http://linked2leadership.com/2012/07/31/on-leadership-success-and-

emotional-awareness/

A kognitív intelligencia és az érzelmi intelligencia egymás mellett létezik, kapcsolatukat, mint

egy jéghegy lehet ábrázolni (4. ábra), ahhoz hasonlóan, mint a tudás explicit és tacit formája

közötti viszonyt. Az IQ sokkal nyilvánvalóbb, feltűnőbb, olyan, akár az explicit tudás. A

hallgatólagos tudás ezzel szemben sokkal bonyolultabb, megfoghatatlanabb, mélyen lakozó

része a tudásnak, hasonlatos az érzelmi intelligenciához. Életünk bármely területén, helyzettől

függően szükségünk lehet mind az explicit és a tacit tudásra, s mind az IQ-ra, s az EQ-ra.

Pusztán érzelmi intelligenciával nem garantált a sikeres teljesítmény, az áhított vezetői

pozíció. Ehhez szükség van kifejezetten kognitív képességekre is, mint a szakmai hozzáértés

és az analitikus gondolkodás, és szükség van olyan képességekre, melyek vegyítik a

gondolkodást és az érzelmeket, mint az érzelmi kompetenciák (Goleman, 2004).

Az érzelmi intelligenciához kapcsolódó készségek, s a tisztán szakmai képességek együtt

hatékonyak. Minél összetettebb egy munka, annál inkább számít az érzelmi intelligencia,

hiánya ugyanis hátráltatja a szakértelem kibontakozását. Tehát a tudás és az érzelmi

intelligencia egymás kiegészítői. Közös jegyük az ember, aki mind a tudásnak, mind az

http://linked2leadership.com/2012/07/31/on-leadership-success-and-
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érzelmeknek a hordozója. Az agya lehetővé teszi, hogy adott helyzetben összekapcsolja és

használni tudja őket.

3.3 Érzelmi intelligencia fogalma és irányzatai

Az érzelmi intelligencia tehát egy képesség, mégpedig „az a képesség, hogy felismerjük az

érzelmek jelentését és kapcsolatait, valamint gondolkodjunk és problémákat oldjunk meg

mindezek alapján” (Goleman, 2008, 30. oldal). Az érzelmi intelligenciát véleményem szerint

úgy definiálhatjuk, mint tisztában lenni az érzéseinkkel és tudni, hogy képesek vagyunk

kezelni ezeket az érzelmeket anélkül, hogy elárasztanának bennünket; képesnek lenni arra,

hogy kellően motiválva önmagunkat véghezvigyük feladatainkat, kreatívnak lenni és

maximális teljesítményt nyújtani; valamint érzékelni mások érzéseit, és a kapcsolatokat

hatékonyan kezelni.

Az érzelmi intelligencia fogalomalkotása közben természetesen néhány téveszme is

napvilágot látott, melyeket fontosnak tartok tisztázni:

• Az érzelmi intelligencia nem egyszerűen azt jelenti, hogy valaki „kedves”. Akadnak

pillanatok, amikor épp arra van szükség, hogy ne legyünk kedvesek, amikor nyíltan

meg kell mondanunk valakinek a kellemetlen igazságot.

• Az érzelmi intelligencia nem jelenti azt, hogy az érzelmeinknek egyeduralmat

biztosítunk. Sokkal inkább az érzésekkel való megfelelő bánásmódot, azok megfelelő

kifejezését jelenti a hatékony együttműködés, együtt dolgozás érdekében.

• Sem a nők, sem a férfiak nem jobbak az érzelmi intelligencia terén. Mindkét nemnek

vannak erősségei és gyengeségei ezzel kapcsolatban (Goleman, 2000). Annyi igaz,

hogy Diener szerint a nők a pozitív és a negatív érzéseiket is hevesebben élik meg,

mint a férfiak (Goleman, 2008).

• Az EQ nem egyenlő a személyiséggel. A személyiség meglehetősen stabil, az EQ

változtatható. Az EQ arról szól, hogyan irányítsuk a meglévő személyiségünket. Az,

hogy valaki extrovertált vagy introvertált, személyisége része, de mindkettő érezheti

magát áldozatnak, a környezetüket hibáztatva ezért (Neale-Spencer, 2009).

• Az érzelmi intelligencia kompetenciái kellő gyakorlással fejleszthetőek. De az érzelmi

intelligencia mindenféle tudatos fejlesztés nélkül is fejlődik korunk előrehaladtával.
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Ennek ellenére, a kompetenciák fejlesztését nem érdemes csupán az évek múlására

bízni. Mivel az érzelmi intelligencia kompetenciáinak birtoklása a siker egyik záloga,

e kompetenciákat kellő körültekintéssel és tudatossággal érdemes fejleszteni (Szilágyi,

2009).

Az érzelmi intelligenciában való kiválóság önmagában még nem garantálja, hogy

sikeresebbek leszünk a munkában, csak azt, hogy remek esélyünk van erre (Stifter, 2013d). A

munkahelyi teljesítményünket azonban továbbra is négy determináns befolyásolja:

• tudás K

• attitűd A

• képesség S

• szokások H

Az érzelmi intelligencia segít abban, hogy megértsük, a különböző helyzetekben mi történik

velünk, hogyan reagál rá a szervezetünk; de az érzelmi intelligenciánktól függ az is, hogy a

történteket hogyan éljük át (Stifter, 2013a). Az, hogy miként hatnak ránk egyes helyzetek,

elsősorban attól függ, hogyan viszonyulunk hozzájuk, milyen jelentést tulajdonítunk nekik,

illetve mennyire vagyunk képesek arra, hogy befolyásoljuk az eseményeket. Ugyanis nem

magára a helyzetre reagálunk, hanem arra, amit az számunkra jelent.

Az érzelmi intelligencia kutatások fejlődése során két különböző megközelítés vagy irányzat

alakult ki az érzelmi intelligencia lényegi elemeinek megragadására. A két irányzat között a

legjelentősebb különbség abban nyilvánul meg, hogy mit tekintenek értelmezhetőnek az

érzelmi intelligencia mérése során. Az egyik elmélet szerint az érzelmi intelligenciát tisztán

mentális képességként kell meghatározni, míg a másik megközelítés azt hangoztatja, hogy

nem elégséges csupán az érzelmi képességeket mérni, szükséges bevinni bizonyos

személyiségjegyeket, társas készségeket és motivációs faktorokat is az érzelmi intelligencia

ernyőfogalma alá (Kun, 2011). A két megközelítés az érzelmi intelligencia mérésére használt

eszközök tekintetében is eltérnek.

Az első megközelítést használó modelleket képesség-alapú érzelmi intelligencia modelleknek,

míg a második – általam is kifinomultabbnak vélt - megközelítést előnyben részesítő

modelleket kevert érzelmi intelligencia modelleknek nevezzük.
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3.3.1 Képesség-alapú érzelmi intelligencia modellek

Azok a kutatók, akik az érzelmi intelligencia képesség alapú mérésének hívei, azt

hangoztatják, hogy az érzelmi intelligenciát nem szabad összekötni semmilyen

személyiségjeggyel, azt kizárólag, mint képességek halmazát kell és szabad értelmezni.

E szemlélet legfontosabb képviselői Salovey és Mayer. Kezdetben, ugyan ők is

személyiségjegyekhez kötötték az érzelmi intelligenciát, de elméletük finomításával arra

jutottak, hogy nem helyes a személyiségjegyeket keverni a képességekkel.

1990-ben publikált modelljükben az érzelmi intelligencia területét három képességcsoportba

sorolták: az érzelmek észlelése és kifejezése, az érzelmek szabályozása és az érzelmek

használata. Később tovább finomítják modelljüket, amelyben már nagyobb hangsúlyt kapnak

az érzelmi intelligencia kognitív elemei. Az 1997-ben megjelent publikációban a kezdeti

háromágú modellt felváltja egy négyágú modell (2. táblázat). Ebben a modellben az érzelmi

intelligencia területét az érzelmek észlelése és kifejezése, az érzelmek integrálásának

képessége, az érzelmek megértésének, és az érzelmi tudás alkalmazásának képessége és az

érzelmek szabályozásának képessége öleli körül.

2. táblázat
Mayer és Salovey négyágú érzelmi intelligencia modelljének komponensei

Az érzelmek észlelése és
kifejezése

Érzelmek azonosítása
Érzelmek pontos kifejezése
Mások érzelmeinek azonosítása
Őszinte és nem őszinte érzelmek megkülönböztetése

Az érzelmek integrálása Érzelmek felhasználása a figyelem fókuszálásához
Érzések létrehozása az ítéletalkotáshoz
Hangulatingadozások hasznosítása
Érzelmek felhasználása a problémamegoldásban

Az érzelmek megértése és
alkalmazása

Érzelmek címkézése
Érzelmek jelentésének címkézése
Összetett érzelmek megértése
Érzelmek közötti átmenetek észlelése

Az érzelmek szabályozása Érzelmek menedzselése
Érzelmekre való nyitottság
Érzelmi állapotok létrehozása, elkerülése

Forrás: Mayer – Salovey (1997) alapján saját szerkesztés
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A modell hívei szerint az érzelmi intelligencia négy területe egymásra épül, tehát az

érzelmeket csak akkor tudjuk megérteni, ha már képesek vagyunk azt észlelni és kifejezni,

akkor tudjuk szabályozni, ha megértjük és alkalmazzuk is őket.

Hazai kutatók közül Oláh Attila és munkatársai (Oláh, 2005) követték kutatásaikban az

érzelmi intelligencia, mint mentális képesség elvét. Arra a megállapításra jutottak, hogy az

érzelmi intelligencia magába foglalja az érzelmi életünk feletti uralmat, a társas

kapcsolatokban jelentkező érzelmi történések és folyamatok kezelési, irányítási képességeinek

együttesét. Munkásságukban az alábbi tényezőket tekintik az érzelmi intelligencia

képességeinek:

• szenzitivitás

• akaratgyengeség és indulatkontroll-hiány

• emocionális inkompetencia

• empátiahiány és önzésre való hajlam

• társas inkompetencia

• konstruktív megküzdés

• menekülő-támaszváró magatartás

• támadó magatartás

• önregulációs képesség

• önbüntetésre való hajlam (Oláh, 2005).

3.3.2 Kevert érzelmi intelligencia modellek

Míg a képesség alapú érzelmi intelligencia megközelítésnek viszonylag szűk tábor a híve,

addig jóval népesebb azok tábora, akik azt állítják, hogy az érzelmi intelligencia területét nem

lehet és nem is szabad elválasztani a személyiségjegyektől (Kun, 2011).

A kevert érzelmi intelligencia modellek egyik legfontosabb képviselője Reuven Bar-On

amerikai pszichológus, aki 1997-ben publikálja saját érzelmi intelligencia modelljét, melynek

alapjait a Gardner-féle többszörös intelligencia elmélet adja. Bar-On szerint az érzelmi

intelligencia „olyan nem-kognitív képességek, kompetenciák és jártasságok sora, amelyek

befolyásolják az embert abban, hogy sikeres legyen a környezeti követelményekkel és

nyomásokkal való megküzdésben” (Bar-On, 1997. 17. old).  Bar-On modelljében az érzelmi

intelligencia területét öt kategóriába sorolja, majd ezeket a kategóriákat további tizenöt

alkategóriára bontja. A modell szerint az érzelmi intelligenciát az intraperszonális,
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interperszonális, stressz menedzsment, alkalmazkodó készség és az általános hangulati

kategóriák írják le.

Az intraperszonális érzelmi intelligencia és annak alkomponensei abban segítenek, hogy

képesek legyünk saját belső érzéseink kezelésére és azok megértésére. Ehhez a

komponenshez az érzelmi önismeretosság, az önérvényesítés, az önbecsülés, az

önmegvalósítás és a függetlenség alkomponensek tartoznak.

Az interperszonális érzelmi intelligencia segít bennünket, hogy képesek legyünk mások

érzéseinek érzékelésére és felismerésére, valamint ezek kezelésére. A komponens az

interperszonális kapcsolatok, az empátia és a társas felelősségtudat alkomponenseket

tartalmazza.

A stressz menedzsment arra hivatott, hogy megmutassa, az adott egyén milyen szinten képes

teljesíteni stresszhelyzetben, mennyire képes az ilyen szituációkban hatékonyan fellépni. Az

ide tartozó alkomponensek a stressz tolerancia és az impulzuskontroll.

A modellben negyedik elemként jelenik meg az alkalmazkodó készség. A komponens arra ad

választ, hogy az egyén mekkora hatékonysággal képes megfelelni a változó környezeti

elvárásoknak, mennyire hatékonyan és gyorsan képes azokat integrálni és felhasználni. A

komponens a realitásérzék, a rugalmasság és a problémamegoldás alkomponensekkel

definiálható.

Az ötödik és egyben az utolsó elem a modellben az általános hangulati érzelmi intelligencia.

A kategória szerepe, hogy megmutassa, hogy az egyén mennyire képes megragadni az

események pozitív oldalát, vagyis milyen szinten képes pozitív hangulat gerjesztésére és a

pozitív hangulat fenntartására. A komponenst az optimizmus és a boldogság alkomponensek

írják le (Bar-On, 1997).

Egy további kevert érzelmi intelligencia modell Daniel Goleman nevéhez fűződik. Goleman

munkásságának óriási jelentősége van az érzelmi intelligencia népszerűsítésében. Az általa

1995-ben publikált, Az érzelmi intelligencia című nagy sikerű könyv hozta meg az áttörést és

az általános ismertséget az érzelmi intelligencia számára. A modell elvitathatatlan érdeme,

hogy népszerűsítette és megismertette a széles közönséggel az érzelmi intelligencia fogalmát

és annak fontosságát.
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Goleman saját modelljét Salovey és Mayer modelljéből vezeti le, de ő belevisz

személyiségjegyeket is, aminek köszönhetően az eredetileg képesség alapú modell kevert

érzelmi intelligencia modellé alakul át. Következésképpen ez a modell sokban hasonlít az

elődök által kidolgozottakhoz, de mégis más. „Miközben ők (utalva itt Salovey-re és Mayer-

re) tovább finomították elméletüket, jómagam modelljüket egy olyan formára hoztam,

melyből véleményem szerint a legjobban kiderül, milyen szerepet játszanak ezek az

adottságok a munka világában” (Goleman, 2004, 448. oldal). Goleman modelljében az

érzelmi intelligenciát összekapcsolja az egyéni hatékonysággal, ezáltal lehetővé téve a

kiemelkedően teljesítő és az átlagos személyek közötti különbségek láthatóságát. Az érzelmi

intelligencia tehát olyan képesség, amely megkülönbözteti a példásan teljesítő egyéneket

azoktól, akik egyszerűen csak elvégzik a feladatukat.

Véleményem szerint, jelentősége talán nem is abban keresendő, hogy milyen pontosan

definiálja az érzelmi intelligencia területét, hanem abban, hogy egyáltalán beszélünk ma

érzelmi intelligenciáról a munka világában.

Goleman munkásságán alapulva Cooper és Sawaf (1998) az érzelmi intelligencia egy

szélesebb értelmezését dolgozta ki, amelyben az érzelmi intelligenciát úgy definiálták, mint az

arra való képesség, hogy valaki felfogja, megértse és hatékonyan ítélje meg az érzelmeket,

mint az emberi energia, információ, kapcsolatok és befolyás forrása. Modelljük négy

alappilléren alapszik: érzelmi műveltség, érzelmi edzettség, érzelmi mélység és érzelmi

alkímia (3. táblázat).

3. táblázat
Cooper és Sawaf érzelmi intelligencia modelljének négy alappillére

1. alappillér
Érzelmi
műveltség

2. alappillér
Érzelmi
edzettség

3. alappillér
Érzelmi mélység

4. alappillér
Érzelmi
alkímia

Érzelmi őszinteség Hiteles személyiség Egyedülálló lehetőségek
és elhatározás

Intuitív gondolkodás

Érzelmi
határozottság

Megbízhatóság Elkötelezettség, felelősség
és lelkiismeret

Megfontolt
időbeosztás

Érzelmi
visszacsatolás

Építő kritika Tisztesség Kedvező lehetőségek
észrevétele

Hasznos/gyakorlati
megérzések

Rugalmasság és
megújulás

Hatalom nélküli tekintély A jövő megteremtése

Forrás: Cooper és Sawaf (1998) alapján saját szerkesztés
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Amíg Cooper és Sawaf modelljének elemei az emberi személyiség, kapcsolat és tudatosság

nézőpontjából közelíthetőek meg, addig Higgs és Dulewicz (2000) inkább az irányításra,

vezetésre helyezi a hangsúlyt. Modelljükben azt támasztják alá, hogy az érzelmi intelligencia

segítségével érzékenyek vagyunk más fontos emberekre, befolyásolni tudjuk őket, illetve

egyensúlyban tudjuk tartani motivációinkat és ösztönzőinket a tudatos és etikus magatartással.

Modelljük az érzelmi intelligencia képességeknek három csoportját különíti el: ösztönzők,

kontrollálók és erősségek (4. táblázat).

4. táblázat
Higgs és Dulewicz érzelmi intelligencia képességei

Ösztönzők Motiváció
Határozottság

Kontrollálók Lelkiismeretesség
Érzelmi rugalmasság

Erősségek Önismeret/Tudatosság
Interperszonális érzékenység
Befolyásolás

Forrás: Higgs és Dulewicz (2000) alapján saját szerkesztés

A bemutatott érzelmi intelligencia modellek meglehetően hasonló szempontokat próbálnak

megragadni, csupán abban térnek el jelentősen, hogy mit kívánnak mérni a modell keretében.

A képesség alapú modellek igyekeznek azokat a képességeket mérni, amelyek az érzelmek

felismerését és azok felhasználását teszik lehetővé mindennapi életünkben. A kevert modellek

hívei szerint tovább kell lépni. Ők azt vallják, hogy nem elégséges csupán az érzelmi

képességeket mérni, hanem bizonyos személyiségjegyeknek is a modell részét kell képezniük.

Ugyanakkor amint az 5. táblázat is mutatja, mind a képesség alapú, mind a kevert

modellekben kisebb-nagyobb átfedéssel hasonló képességek, kompetenciák, érzelmi

intelligencia csoportok jelennek meg. Az egyes modellek fókuszában és érzelmi intelligencia

mérési módszerében található eltérés.
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5. táblázat
Érzelmi intelligencia modellek összefoglalása

Mayer –
Salovey
(1997)

Bar-On (1997) Cooper –
Sawaf
(1997)

Goleman (1998) Higgs –
Dulewicz
(1999)

Érzelmek
észlelése és
kifejezése

Intraperszonális
készségek:
• Önbecsülés
• Érzelmi önismeret
• Magabiztosság
• Függetlenség
• Önmegvalósítás

Érzelmi
őszinteség

Önismeretosság:
• Érzelmi

tudatosság
• Pontos

önértékelés
• Önbizalom

Ösztönzők:
• Motiváció
• Intuitivitás

Az
érzelmek
integrálásán
ak
képessége

Interperszonális
készségek:
• Empátia
• Társas

felelősségvállalás
• Interperszonális

kapcsolatok

Érzelmi
edzettség

Önszabályozás:
• Érzelmi

önkontroll
• Kongruencia
• Rugalmasság
• Sikervágy
• Kezdeményezők

észség
• Optimizmus

Korlátozók:
• Lelkiismeret

esség
• Érzelmi

rugalmasság

Az
érzelmek
megértése,
az érzelmi
tudás
alkalmazás
ának
képessége

Alkalmazkodóképessé
g:
• Valóság tesztelése
• Rugalmasság
• Problémamegoldá

s

Érzelmi
mélység

Társas készség:
• Empátia
• Politikai

tudatosság
• Kliensközpontús

ág

Erősségek:
• Önismeret
• Érzékenység
• Befolyásolás

Az
érzelmek
szabályozás
ának
képessége

Stresszkezelés:
• Stressztűrés
• Impulzuskontroll

Érzelmi
alkímia

Kapcsolatirányító
készség:
• Ösztönzőerő
• Meggyőzőerő
• Mások fejlődését

segítő képesség
• Katalizálóképess

ég
• Konfliktuskezelő

képesség
• Kapcsolatépítés
• Csoportmunkára

és
együttműködésre
való képesség

Általános hangulat:
• Optimizmus
• Boldogság

Forrás: Saját szerkesztés
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3.4 Érzelmi intelligencia mérése

Az érzelmi intelligencia két eltérő nézőpontja miatt nem meglepő, hogy az annak mérésére

szolgáló eszközök között is megfigyelhető ez a kettősség. Bár hozzá kell tennünk, hogy az

érzelem mérése nagymértékben saját bizalmunkon alapszik, hiszen az érzelmi élménynek nem

létezik egyértelmű megnyilvánulása (Fineman, 2002).

Az első intelligenciatesztet Binet (1916) készítette Franciaországban, 1904-ben, ezzel

megteremtve az 1920-as években megjelenő szociális intelligencia tesztek fejlődésének

történelmi hátterét. Abban az időben az emberek szilárd elképzelése volt, hogy az egy

munkahelyen dolgozóknak jóban kell lenni egymással. Ezt az elképzelést élesztették újra a

közelmúltban az érzelmi intelligencia álcája alatt. Stevens és Campion (1994) például

összeállítottak egy, a csoportmunkára való képesség mérésére szolgáló tesztet, és

megállapították, hogy az eredmények viszonylag szoros összefüggésben álltak a

csoportmunka teljesítményével. A probléma az volt, hogy az eredmények még szorosabban

összefüggtek az általános intelligencia teszt eredményeivel.

1942-ben a brit hadsereg a szolgálatra behívandó tisztek kiválasztására csoportfeladatot

állított össze. Ennek részét képezte egy gyakorlati feladat: egy széles szakadékot összekötő

hidat kellett építeni. Ekkor azonban még nem használtak szabványos pontozási rendszert. Az

első Értékelő Központot, amelynek egyik eleme a csoportos beszélgetés volt, az akkoriban

ipari óriásnak számító AT&T hozta létre 1956-ban. Ma már multinacionális vállalatok széles

köre használ AC-t.

Az érzelmi intelligenciának a kétféle modelljéhez hasonlóan sokféle mérőeszközét alakították

ki a kutatók. Alapvetően két típust különböztetünk meg:

• Teljesítményértékelő tesztek, amelyekben olyan válaszok vannak, melyeket előre

meghatározott, objektív pontozási kritériumok alapján lehet értékelni, például:
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Gondosan olvassa el az alábbi leírásokat, majd jelölje meg azon érzelmet – minden esetben
csak egyet! - , amelyet a bemutatott szituációban átélhet egy személy.

1. Kinézett magának egy karórát a kirakatban. Pont olyan, amilyet már régóta keresett,
azonban túl drága. Elgondolkodik rajta, végül mégsem vásárolja meg.

a. Szomorú, mert le kell mondania a vágyáról.
b. Örül, mert tudott nemet mondani.
c. Csalódottságot érez, mert elérhetetlennek érzi a vágyait.

2. A barátja egy új társaságba hívja szórakozni. Miután megérkezik, udvariasan
mindenkinek bemutatja. Ezt követően azonban a jól összeszokott csoport
beszélgetésbe merül, és szinte tudomást sem vesznek az Ön jelenlétéről.

a. Haragszik barátjára, mert ilyen közösségbe hozta.
b. Izgatottan vár a lehetőségre, hogy bekapcsolódjon a beszélgetésbe.
c. Örül, hogy nem kell beszélgetnie az egyelőre még idegen emberekkel.

• Önbeszámolón alapuló kérdőívek, amelyekben az embereknek maguknak kell

értékelniük érzelmi intelligenciájuk szintjét (Goleman, 2008), például:

Gondosan olvassa el az alábbi állításokat, majd az alábbi válaszlehetőségek alapján jelölje
meg, hogy az egyes állítások mennyire igazak, jellemzőek Önre!

5 – Nagyon jellemző rám
4 – Jellemző rám
3 – Néha jellemző rám, néha nem
2 – Nem jellemző rám
1 – Egyáltalán nem jellemző rám

a. Nehezemre esik kifejezni, amit gondolok.   ………

b. Örömöt lelek abban, amit csinálok.              ………

c. Gondolataim gyakran elkalandoznak.          ………

3.4.1 Teljesítmény értékelő tesztek

Az érzelmi intelligencia képesség alapú megközelítésének hívei azt vallják, hogy az érzelmi

intelligenciát teljesítménytesztekkel lehet a leghatékonyabban és legpontosabban mérni. A

teljesítménytesztek abból az elgondolásból indulnak ki, hogy az érzelmi intelligencia az

általános intelligencia egy formája, melyet konkrét feladatok megoldása során lehet mérni

(Kun, 2011).
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Ezek a teljesítménytesztek leggyakrabban fényképekkel vagy grafikákkal operálnak. Arra

kérik a tesztelt személyt, hogy határozza meg, milyen érzelmek nyilvánulnak meg a fotón

vagy grafikán és a kérdésekre adott válaszok alapján próbálják megbecsülni az egyén érzelmi

intelligenciaszintjét.

A két legismertebb teljesítményteszt Salovey és munkatársai nevéhez fűződik: 1) MEIS

(Többfaktoros Érzelmi Intelligencia Skála) és MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Érzelmi

Intelligencia Teszt). Mindkét teszt a Salovey és Mayer által kidolgozott négyágú érzelmi

intelligencia modellre épül és az integratív megközelítést alkalmazza, azaz minden érzelmi

intelligencia területet egyidejűleg vizsgál.

Mérő László matematikus-pszichológus szerint a Mayer, Salovey és Caruso által kidolgozott

MSCEIT mérőeszköz valójában az IQ mérésének egy kifinomultabb verziója (Mérő, 2010)

Meglátásom szerint azonban az érzelmi intelligencia mértékét egyetlen számba tömöríteni

félrevezető lehet. A teszt kitöltés objektív eszközök használatát jelenti, melynek a végén

egyetlen pontértéket kapunk. Egyetlen pontérték alapján való felvételi vagy értékelési döntés

veszélyes lehet, különösen, ha figyelmen kívül hagyjuk, miért alakultak így az értékek.

(Klein, 1999). Az EQ egy komplex mérőszáma az ember viselkedésének,

gondolkodásmódjának. Ezért megtévesztő valakinek az érzelmi intelligenciáját egy egyszerű

számjegyre csökkenteni és azt mondani, hogy a te EQ-d „x”. Az érzelmi intelligencia – mint

azt Mayer és Salovey is megfogalmazta – több képességi területet érint. Lehet, hogy az ember

erős az érzelmi intelligencia egyik képességterületén, de mégis viszonylag gyenge egy

másikban. Mi mindannyian egyediek vagyunk és megvannak a saját egyedi tapasztalataink,

világnézeteink, és ezért egyedi az érzelmi intelligenciánk is. A tesztek másik, gyakran

elhangzó kritikája, hogy a tesztek eredményét a megfigyelő érzelmi intelligenciája, a

megfigyelő és megfigyelt közötti szimpátia, vagy annak hiánya torzíthatja.

3.4.2 Önbeszámolón alapuló kérdőívek

Az érzelmi intelligencia mérésének egy másik, igen elterjedt módszere az önbeszámolón

alapuló kérdőívek használata. Ezeket leggyakrabban a kevert megközelítés hívei alkalmazzák,

de létezik olyan önbeszámolós teszt is, mely a Salovey és Mayer által kidolgozott modellre

épül (Schutte Önbeszámolós Érzelmi Intelligencia Skálája, SSREI) (Nagy, 2010).

A leggyakrabban használt önbeszámolón alapuló tesztet Bar-On és munkatársai alkották meg

1997-ben. A Bar-On féle Érzelmi Intelligenciatesztnek (Bar-On Emotional Intelligence



57

Inventory) négy változata készült el a széles körű használhatóság érdekében. Egy-egy változat

felnőttek és gyerekek, illetve serdülőknek, valamint ezek rövidített változatai. Az eredeti

változat 133 kérdést tartalmaz (Kun, 2011).

Egy másik, ugyancsak jelentős önbeszámolón alapuló teszt az Érzelmi Kompetencia Teszt

(Emotional Competence Inventory, ECI) melyet Boyatzis és munkatársai alkottak meg 1999-

ben. A teszt 110 kérdést tartalmaz, melyek segítségével összesen 20 érzelmi kompetenciát

vizsgál. A későbbiekben, hasonlóan a Bar-On-féle teszthez, több változat is készült, részben

egyszerűsítési céllal, részben pedig a nagyobb lefedettség érdekében. Az ECI 2.0 teszt az

eredeti 110 elemhez képest az új teszt jóval kevesebb, mindössze 72 elemet sorakoztat fel,

amely 18 érzelmi kompetenciát vizsgál, 4 klaszterben. Ezek a Goleman modell keretét

követik; Én-tudatosság, Önszabályozás, Társas készségek és a Kapcsolatirányító képességek.

Az önbeszámolón alapuló tesztekkel kapcsolatban is rengeteg kritika és észrevétel

fogalmazódik meg. A leggyakrabban említett kritika magát a teszt működését kritizálja. Ezek

a tesztek ugyanis arra alapoznak, hogy egyes egyének ismerik saját szociális és emocionális

kompetenciáikat, és meg tudják ítélni azt, hogy mennyiben ügyesek például az érzelmek

felismerésében, azok szabályozásában, vagy akár mennyire empatikusak és mennyire jól

kommunikálnak másokkal (Kun, 2011). A második, sokat hangoztatott kritika, hogy ezen

tesztek eredményét befolyásolja az egyén aktuális hangulata. Úgy tűnik, hogy pozitívabb

hangulatban érzelmileg és szociálisan kompetensebbnek látjuk magunkat, míg negatív

hangulatban inkább észrevesszük hibáinkat és kevésbé jó emocionális képességekkel

jellemezzük magunkat (Mayer -Gaschke, 1988). A harmadik kritika arra hívja fel a figyelmet,

hogy ezek a tesztek túlzott mértékben kapcsolódnak a személyiségjegyekhez. Meglátásom

szerint azonban épp ez az érzelmi intelligencia kevert modelljének erőssége is. Az

önbeszámolón alapuló kérdőívek segítségével tisztább képet kapunk az érzelmi

intelligenciánkról. Megismerhetjük, hogy milyen erősségeink és gyengeségeink vannak az

érzelmi intelligencia terén. S mivel az érzelmi intelligencia folyamatosan változik,

gyengeségeinket fejlesztendő területként jelenítik meg. A mérés tehát megengedi az

embernek, hogy eldöntse, hova koncentrálja a fejlesztési erőfeszítéseit, ugyanakkor

használható a siker ellenőrzésére is. Ehhez azonban pontosan ismernünk kell, hogy milyen

érzelmi kompetenciák mely érzelmi intelligencia területhez tartoznak.
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3.4.2.1 Érzelmi kompetenciák
Elsőként Daniel Goleman tett különbséget érzelmi intelligencia és érzelmi kompetencia

között. A kompetenciák egy elvárásnak megfelelő szintű tudásra, készségre és képességekre

utalnak. Boyatzis (1982) átfogó tanulmányában, amelyben több mint 2000 menedzsert

vizsgált több mint száz potenciális kompetenciát határozott meg és mért fel. Más elméleti

szakemberek is hasonló megállapításokra jutottak saját kutatásaik során (Locke és mások

1991, Yukl, 1989). Daniel Goleman első kutatásaiban 25 érzelmi kompetenciát állapított meg,

melyeket 5 csoportba sorolt: önismeretosság, önszabályozás, motiváció, empátia és társas

készség. Ezek az érzelmi kompetenciák kapcsolódnak az érzelmi intelligenciához, azon

alapulnak és hozzájárulnak a kiemelkedő, átlag feletti munkahelyi teljesítményhez (Goleman,

2000). Az érzelmi intelligencia bizonyos szintje szükséges ahhoz, hogy elsajátíthassunk

érzelmi kompetenciákat. Ugyanakkor az egyes kompetenciaterületek az egyén szintjén

összekapcsolódnak, egymást erősítik. Például egy kiemelkedően teljesítő projektvezető

esetében fellelhető a csoportmunka, az együttműködés és a kommunikációs készség, melyek a

kapcsolatirányító képességek közé sorolhatóak, míg ugyanúgy birtokolják a

teljesítményorientáltságot és a kezdeményezőkészséget, amelyek az önkontroll csoportjába

tartozik.

Az érzelmi intelligencia szintje meghatározza, hogy mennyire tudjuk elsajátítani annak

gyakorlati képességeit, míg az érzelmi kompetenciánk mutatja meg, hogy ezek közül mennyit

használunk a munkahelyen (Goleman, 2004). A kiemelkedő teljesítményhez elegendő

általában 6 készség terén kiemelkedőnek lennünk, de csakis akkor, ha ezek az egyes érzelmi

intelligencia területeit arányosan képviselik, a szervezeti hierarchia szinttől és magától a

szervezettől függően. Más-más kompetenciára van szüksége a technológusoknak, a

mérnököknek és a menedzsereknek. Ugyanígy a szervezettől függ, hogy az adott vállalatnál

mely kompetencia biztosítja a kiválóságot.

Önismeret
• Érzelmi tudatosság: a legalapvetőbb érzelmi kompetencia, érzelmeink és azok

hatásának felismerése a teljesítményünkre, értékeink felhasználása a döntéshozatal

során. Egy tiszta jövőkép megfogalmazásával, és a cél elérésének lehetőségéből

fakadó lelkesedés táplálja a munka iránti odaadásunkat.

• Pontos önértékelés: saját erősségeink és gyengeségeink, korlátaink ismerete, hogy

tudjunk tanulni a hibáinkból, hogy lássuk, hol szorulunk fejlesztésre. A kompetencia
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megléte utal az új kihívások keresésére, új tudás megszerzésére és ennek érdekében az

őszinte visszajelzések által való folyamatosan fejlesztésre.

• Önbizalom: bátorság, mely az értékeink, képességeink és céljaink ismeretéből ered.

Azok, akiknél hiányzik ez a képesség, minden egyes hibájukat a saját

alkalmatlanságuk bizonyítékának tekintik, mely tehetetlenség érzéséhez vezet. Az

önbizalommal rendelkező egyén jelenléte érezhető, megjelenésük magabiztosságot

sugároz.

Önszabályozás
• Önkontroll: a zavaró érzések kordában tartását, a stresszes helyzetek megfelelő

kezelését jelenti. Megpróbáltatás esetén is rendíthetetlenek, derűlátók maradnak,

nyomás alatt is tisztán gondolkodnak és összpontosítanak.

• Megbízhatóság: az értékeink, elveink, szándékaink és érzéseink nyílt megvallása, és

ennek megfelelő viselkedés. Az etikus és hiteles cselekvés alapja, melynek hátterében

a szerénység és az őszinteség bújik meg.

• A lelkiismeretesség: az ígéretek megtartásának kompetenciája, mely magába foglalja a

szabályok követését, a segítőkészséget, az odafigyelést. A segítő kéz az újoncok

beilleszkedésében és a teendők mindig határidőre történő elkészítésében.

• Innovativitás: a munkában való újítás, melynek alapja az örömlelés az eredetiségben.

A legkülönbözőbb forrásokból is képes ötleteket meríteni, új megoldásokat találni a

problémákra, újszerű nézőpontból tekinteni a dolgokra. Kockázatvállaló gondolkodás

jellemzi őket.

• Alkalmazkodóképesség: többféle feladattal való egyidejű foglalatosság művészete

fontossági sorrend felállítása révén. A kompetencia birtoklása hozzájárul a változások

megfelelő kezeléséhez, az új információk megszerzése iránti nyitottsághoz. Jól tűrik a

bizonytalanságot, a váratlan dolgokat.

• Teljesítménymotiváció: a kiváló minőség elérésére való törekvést jelenti, a céljaink

elérésére ösztönző eredményorientáltság. A munkájuk során folyamatosan azért

küzdenek, hogy meghaladják az ügyfeleik, a beosztottaik és a főnökeik kívánalmait.
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Ennek eléréséért mernek kockázatot vállalni, újításokat, új ötleteket támogatnak,

szeretik az újabb és újabb kihívásokat.

• Elköteleződés: egy csoport vagy szervezet céljaihoz való igazodás. Az elkötelezett

dolgozók a szervezetek hajtóerei, akik folyamatosan keresik a csoport feladatának

teljesítéséhez vezető lehetőségeket. A magas fokú elköteleződés alapja, hogy a

munkatársak nem alkalmazottaknak látják magukat, hanem a szervezet részeinek.

• Kezdeményezőkészség: a munka elvégzése során érezhető lelkesedés. Akik ezzel a

kompetenciával rendelkeznek, készek megragadni a felmerülő lehetőségeket,

igyekeznek túlteljesíteni a kitűzött célt, a feladat elvégzése érdekében képesek áthágni

a szabályokat, segítik mások újszerű ötleteinek véghezvitelét.

• Optimizmus: céljaink mellett való kitartást jelent az akadályok és nehézségek ellenére

is, mely meghatározza, hogyan fogadjuk el kudarcainkat. Az optimista erősen

sikerorientált, akik a kudarcot a körülményeknek, és nem saját hibájának tulajdonítják,

melyeken változtatni tud.

Empátia
• Mások megértése: mások érzelmeire való érzékenység, érzelmi jelzéseinek figyelése,

gondjaik meghallgatását, eltérő nézeteik elfogadását jelenti, azt takarja, hogy képesek

vagyunk meghallgatni másokat, az ő érveiket is fontolóra véve meghozni a végső

döntést.

• Mások fejlesztése: mások erősségeinek felismerése és segítségük méltányolása. Akik

ezzel a kompetenciával rendelkeznek, hasznos visszajelzéseket adnak

munkatársaiknak, képesek azonosítani az emberek fejlődési igényeit, útmutatást

nyújtanak, és olyan feladatokat bíznak alkalmazottaikra, melyek fejlesztik a dolgozók

képességeit.

• Kliensközpontúság: az ügyfelek igényeinek megértése, a termékek és szolgáltatások

ezekhez való igazítását jelenti annak érdekében, hogy növelje azok cég iránti

elkötelezettségét.
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• A sokszínűség értékelése: Aki ezen kompetenciával rendelkezik, a megértést tanúsít

eltérő világszemléletek iránt, és olyan környezetet teremtenek maguk körül, amelyben

különböző emberek is jól boldogulnak, a sztereotípiákat elutasítják.

• Politikai tudatosság: képesség, hogy valaki belát a színfalak mögé, megérzi a koalíciók

kiépítéséhez nélkülözhetetlen politikai realitásokat, hatást tud gyakorolni az

eseményekre, pontosan ismerik a hatalmi viszonyokat, a társadalmi hálózatok

csomópontjait.

Társas készségek
• Befolyásolás: mások hatékony meggyőzésének képessége, szükség esetén drámai

hatásokkal. Mint egy hatodik érzék, előre látja, hogy mikor van szükség logikus

érvelésre, és hol van szükség inkább érzelmi ráhatásra. Befolyásolási kompetenciáról

akkor beszélünk, ha az így kifejezett célok összhangban vannak a kollektív célokkal, s

nem önző érdekeket szolgálnak.

• Kommunikáció: a nyitott füllel való figyelem és meggyőző üzenetek küldésének

képessége, mellyel képesek leszünk mások érzelmeire ráhangolódni, nyíltan és

egyszerűen problémákat megoldani, odafigyelni más emberekre, kölcsönös megértésre

törekedni, ösztönözni az információ minél teljesebb megosztásra, elősegíteni mind a

jó, mind a rossz hírek elfogadását.

• Konfliktuskezelés: tárgyalóképesség és ellentétek feloldása annak érdekében, hogy

kezelni tudjuk a nehéz embereket és a nehéz helyzeteket, hogy már előre felismerjük a

konfliktusforrásokat, az ellentéteket felszínre hozzuk, hogy csökkenthessük, hogy

bátorítsuk a véleményezést annak érdekében, hogy nyerő megoldásokat találjunk.

• Vezetés: egyének és csoportok inspirálását jelenti annak érdekében, hogy másokban is

felkeltsék a lelkesedést a közös cél elérése érdekében oly módon, hogy saját maguk

példát mutatnak.

• A változás katalizálása: felismeri a változás szükségességét, elhárítja a változás elől az

akadályokat, a változás élére áll, s mintát mutat a másoktól elvárt viselkedést illetően.

Nem parancsolgatnak, inspirálnak, stimulálják a változást.
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Később Goleman a modellt újragondolja és leegyszerűsíti. A természetes vezető (2003) című

könyvében, már ezen az újragondolt modellen keresztül mutatja be a természetes vezető

kompetenciáit. A modell, szemben az eddigi öt területtel most már csak négy fő területre

tagolja az érzelmi intelligencia területét és tizennyolc kompetenciát határoz meg. A modell

lényegét tekintve nem sokat változott, csupán az újragondolás folyamatában,

átcsoportosítások és egy esetben összevonás történt. A régi modellből hat kompetencia tűnik

el, ezek a lelkiismeretesség, az elköteleződés, a sokszínűség értékelése, a kommunikáció, a

vezetés, és a kapcsolatépítés, valamint két kompetencia összeolvad és az új modellben,mint

egy új, közös kompetencia jelenik meg. Ez a csoportmunkára és együttműködésre való

képesség.

Az újragondolt modellben az érzelmi intelligenciát az én-tudatosság, az önszabályozás, a

társas készségek, valamint a kapcsolatirányító készségek területei írják le. Doktori

értekezésemben ezekre az érzelmi kompetenciákra támaszkodva igyekszem megfogalmazni a

vállalatok érzelmi intelligenciáját.
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4.	VÁLLALATOK	ÉRZELMI	INTELLIGENCIÁJA

Druskat (1996) volt az első kutató, aki az érzelmi kompetenciák és velük együtt az érzelmi

intelligencia vizsgálatát az egyénnél magasabb, csoport szintre emelte. Mind az ő, mind

számos más, általam elérhető kutatás jellemzően Daniel Goleman és munkatársai

értelmezésére épülnek (Goleman – Boyatzis – McKee, 2003; Szitó, 2009; Neale – Spencer-

Arnell, 2009), azt fejlesztik tovább. Épp Magyarországon folynak kutatások Veszprém város

érzelmi intelligenciájának vizsgálatáról (Komlósi, 2012), sőt az értekezésemmel egy időben

amerikai kutatók fejlesztik a vállalatok érzelmi intelligenciáját vizsgáló eszközt, mely az

Organizational Effectiveness, röviden OE (Sparrow – Knight, 2006) nevet viseli és rövid

ismertetője szerint a vállalat érzelmi egészségét méri két aspektuson keresztül: mit csinál a

vállalat, és milyen attitűdöt ébreszt a személyzetben, a vevőkben és a beszállítókban ezzel. A

kérdőív rövid ismertetője alapján auditálja a vállalati politikát és gyakorlatokat. Vizsgálja,

hogy a szervezet valóban toleráns az emberi különbözőségekkel szemben, valóban támogatja-

e az egyéni fejlődést, vagy, hogy az értékelő procedúra valóban érzelmileg intelligens-e.

Vizsgálja továbbá, hogy mennyire családbarát a szervezet, elismerik-e alkalmazottaikat,

meghallgatják-e őket, tehát valóban az érzelmi kompetenciákra összpontosítanak makro

szinten is. Mivel ezen kutatások eredményei még nem teljeskörűen ismertek, ezért az általam

felállított érzelmi intelligencia modell a korábbi kutatási eredmények alapján, azok

szintetizálására épül. Ezen munkákban három elkülönülő nézet alakult ki: az egyik, amely a

szervezetek érzelmi intelligenciáját a benne résztvevő tagok érzelmi intelligenciájának

összességeként értékeli, a második, amely a szervezetek érzelmi intelligenciáját a vezető

érzelmi intelligenciáján keresztül méri, a harmadik pedig a szervezet és az érzelmi

intelligencia viszonyát a környezet, a rezonáns szervezeti kultúra, a szervezeti konfliktusok

mentén vizsgálja, amelyek hozzájárulhatnak a szervezeti folyamatok dinamizálásához,

szervezésének tudatosításához (Balázs, 2014). Véleményem szerint azonban a három elmélet

kiegészíti egymást, így a szervezetek érzelmi intelligenciájának vizsgálatánál a különböző

nézetek összehangolása szükséges.

4.1 Szervezeti és egyéni érzelmi intelligencia

Egy 2004-es magyarországi felmérés szerint, melyben a munkaadók elvárásait kutatták a

pályakezdőkkel szemben, a specifikus szakmai készségek háttérbe szorultak. Lényegesebb

volt számukra az, hogy a munkavállalók képesek legyenek munkájukból és az ott elkövetett

hibáikból tanulni. A szakmaspecifikus készségek helyett előtérbe került, hogy a jelölt jó
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verbális kommunikációs készséggel rendelkezzen, képes legyen alkalmazkodni, legyen

sikerorientált, aki magas színvonalon teljesít, rendelkezzen belső motivációval, tehát szeresse

a munkát, akarja önmaga folyamatos fejlesztését, hatékonyan tudjon együttműködni

másokkal, legyen jó csapatjátékos, jó konfliktuskezelő képessége legyen… (Göndör, 2005).

Tehát azoknak a szakembereknek, akiket a mai korszerű szervezetek keresnek, sokkal inkább

az érzelmi alapokon nyugvó készségekkel kell rendelkezniük, mint intellektussal (Goleman,

2002).

Alapvetően két módja van, hogy ezen nézet mentén növeljük a szervezet érzelmi

intelligenciáját: 1. szerződtetni embereket, akik érzelmileg intelligensek, vagy 2. fejleszteni a

meglévő tagok érzelmi intelligenciáját. A szerződtetés az egyik leggyorsabb módja, hogy

növeljük az érzelmi intelligenciát, kivéve, ha a szervezet kritikus tömegeket szerződtet,

továbbá, ha a szervezet légköre nem támogatja vagy díjazza az érzelmileg intelligens

viselkedést, előfordul, hogy az emberek hamar távoznak a vállalattól. Ennél fogva fontos a

szervezeteknek fejleszteni és fenntartani az érzelmi intelligenciát a jelenlegi alkalmazottaknál,

akár tréning, vezetői coaching vagy a teljesítménymenedzsment eszközével.

A leggyorsabb mód az érzelmi intelligencia növeléséhez, ha olyan egyéneket választunk ki,

akik már demonstrálják azokat a kompetenciákat és viselkedési mintákat, amelyek érzelmi

intelligenciára utalnak. Sajnos a tipikus HR kiválasztási folyamat hajlamos arra fókuszálni,

ami a pályázó önéletrajzában látszik: tanulmányok, képességek, tapasztalatok. Habár ezek a

tényezők fontosak és gyakran az alapja a munka megfelelő végrehajtásának. Emellett a

szerződtetési döntések gyakran megérzésen vagy az interjúztató és a pályázó közötti kémián

múlik. Néha a jó megérzések miatt a pályázót megkedvelheti az interjúvoló: megoszthatják

egymással hasonló nézeteiket és munkamoráljukat, pl. mindketten golfozhatnak, hasonló

hátterük van. A legjobb esetben ezek a hasonlóságok kis hatással vannak az állásinterjúra.

Kiválasztani mind a 18 érzelmi kompetenciát nagyon nagy kihívás és költséges feladat lenne,

ugyanakkor McClelland szerint nincsen egyetlen egyedülálló jellemvonás, ami sikerhez vezet:

inkább vannak alternatív konfigurációk és kombinációk, amik eredményre vezetnek.

Az egyik leggyakoribb érzelmi intelligencia alkalmassági eljárás a BEI (Building Emotional

Intelligence). Egy teljes BEI három óránál is hosszabb lehet (Lantieri, 2008). Ez tartalmazza a

pályázó visszaemlékezését négy közelmúltból származó eseményre, kettő pozitívra és kettő

negatívra. Az interjúkészítő végigmegy minden egyes eseményen a pályázóval, kezdve az

események elejétől; konkrét adatokat keres, amely felfedi, hogy az interjúalany valójában mit
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tett, mondott, gondolt vagy érzett. A kódoló a jelölt gyengeségei és erősségei alapján kialakít

egy profilt az interjú során. Ez az információ aztán hozzáadódik a pályázó technikai hátteréről

és tapasztalatáról szóló információkhoz.

Habár a kiválasztás viszonylag gyors útja megszerezni az érzelmi alkalmasságot a

munkaerőben, ez költséges is lehet. A teljesítménybeli lemaradás behozásához az új

alkalmazottakat képezni szükséges. Gyakran hasznosabb egy szervezetnek növelni az érzelmi

intelligenciát a jelenlegi munkaerejében képzéseken és fejlesztéseken keresztül. Goleman

támogatja, hogy az érzelmi intelligencia fejleszthető (Goleman, 2002). Továbbá a szervezetek

gyakran inkább akadályozzák, mint támogatják a fejlődés folyamatát. Mielőtt belekezdenénk

az érzelmi intelligencia fejlesztésébe, támogatást kell szereznünk hozzá a szervezeten belül.

Maximális elkötelezettség szükséges az érzelmi intelligencia fejlesztéshez. Ha a tevékenység

nem tűnik olyan fontosnak, vagy nem megbecsült a szervezet által, az emberek gyorsan ki

fognak szállni belőle, az időt kihasználva arra, ami sürgősebbnek tűnik, így befolyásolás

szükséges. Csak akkor lesz sikeres, ha a vezetőség megbecsüli a szakértelmet és kommunikál

az érzelmi intelligencia fontosságáról a tagjainak. Az érzelmi intelligencia építése egy

szervezetben a vezetőknél kezdődik. Mielőtt megkezdenénk a fáradozást, a vezetőknek

maguknak kellene megtapasztalnia a képzéseket, hogy növeljék a saját érzelmi

intelligenciájuk mértékét a vállalat nagy része előtt. Így hitelesebben tudják kommunikálni a

képzés szükségességét.

4.2 Érzelmi intelligencia és szervezeti kultúra kapcsolata

A szervezeti kultúra az adott szervezetet meghatározó értékek és jellegzetességek

kombinációja. Hatást gyakorol arra, hogy az alkalmazottak hogyan viszonyulnak egymáshoz,

a vevőkhöz, a részvényesekhez és az üzleti partnerekhez. Befolyásolja a viselkedést, egységbe

kovácsolja a dolgozókat az adott értékrend körül. Hozzájárulhat a teljesítmény növeléséhez és

a munkakörnyezet javításához (HR Portál: Forgács, 2005).

A szervezeti kultúra elsődleges célja a belső integritás megteremtése, a külső alkalmazkodás

támogatása, valamint a szervezeti tagok bizonytalanságának csökkentése. Magába foglalja

azokat az alapvető előfeltevéseket, amelyet a csoport a külső kihívásokkal és a belső

integráció problémáival való küzdés során kitalált, bevezetett vagy felfedezett annak

érdekében, hogy a vállalat a kitűzött céljait eredményesen és hatékonyan elérje (Schein,

1985). Szerepe egyfajta ragasztó, mely összetartja a szervezetet egy közös cél elérése
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érdekében közös nyelv és értelmezési keret kialakítása által. Ugyanakkor támogatja a

szervezet külső alkalmazkodását, a környezetben való tájékozódást, a kiszámíthatóságot.

A szervezet kulturális sajátosságai fontos szerepet játszanak a vállalat érzelmi

intelligenciájában, (Gardner, 1999) hiszen azok tartós jelenléte befolyással van az egyének

érzelmi intelligencia mintázatára, ahogy azt Herriford (2000) kutatásai bizonyítják. A high-

tech vállalatoknál végzett vizsgálatai kimutatták, hogy ezeknél a vállalatoknál a személyes

identitás és érték kerül fókuszba, míg a társadalmi felelősségvállalás figyelmen kívül marad.

Ezáltal egy torz érzelmi intelligencia figyelhető meg, ahol erős az önorientált készségek

szerepe, ugyanakkor gyenge a másokra irányuló kompetenciák jelenlétének értékelése. Ennek

eredménye egy sajátos főnök-beosztott viszony is, amely hátráltathatja a munkahelyi

eredmények hatékony elérését, s negatív légkör alakul ki. (Bencsik – Marosi – Stifter, 2011)

Vizsgálatai alátámasztják Goleman nézetét, mely szerint a szervezeti kultúra befolyással van a

munkahelyi eredményességre és a hatékonyságra, ezáltal a vállalat érzelmi intelligenciájára

(Goleman – Boyatzis – McKee, 2003).

Az érzelmek és a kultúra kapcsolatát számtalan kutató vizsgálta (Darwin, 1859/2000; Geertz

1973/1994; Levy 1984; Lutz, 1986/2009; Ekman, 1989), mely kutatások eredményei

rámutatnak, hogy van kapcsolat a szervezeti kultúra és az egyén érzelmi intelligenciája között.

A magas érzelmi intelligencia hozzájárul a szervezeti hatékonysághoz és az egyéni sikerhez

egyaránt. Balázs László – Bar-On modelljén alapuló – vizsgálatai során napvilágra került,

hogy a szervezeti kultúra elemei közül legnagyobb mértékben a kockázatvállalás gyakorol

markáns hatást az egyének érzelmi intelligenciájára, míg a szervezeti kultúrát leginkább

befolyásoló érzelmi kompetencia a stresszkezelés (Balázs, 2014).

Az érzelmileg intelligens szervezetben a fő értékek lesznek a tisztelet, az egymás megértése,

az elismerés, a bizalom, a méltányolás, az érdeklődés egymás iránt. Az ilyen és hasonló

érzések által válik egy szervezet gépezetből munkaközösséggé, önnön érdekeket hajszoló

egyénekből álló csoportból energikus, dinamikus szervezetté. A munkatársak motiváltabbak

lesznek, jobban azonosulnak a célokkal, emelkedik a tanulási képességük, növekszik

elégedettségi szintjük, csökkennek a munkahelyi stresszfaktorok, ami egyértelmű

teljesítménynövekedést fog eredményezni és sikeressé teszi a vállalatot. (Nagy, 2010) Ezen

értékek azok, amelyek megkülönböztetik a sikeres vállalkozásokat a közepesektől és a

sikertelenektől.
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A Goleman és munkatársai által megfogalmazott vállalati érzelmi intelligenciát elősegítő

kultúra a rezonáns szervezeti kultúra elnevezést kapta, amely bármilyen szervezetben

kialakítható, ha követik az alábbi fejlesztési lépéseket:

• az érzelmi realitás feltárása:

 a csoportnormák és a szervezet integritásának tiszteletben tartása: a jövőkép

változhat, de bármint is alakul, a vezető sosem sértheti meg a tabukat, vagyis

azt, ami a csoport számára szent és sérthetetlen. Utána világosan látni kell, mi

az, amin mindenképpen változtatni kell. A változást nem lehet erőltetni. Csakis

rendkívül motivált, személy szerint érdekelt emberekre támaszkodhatunk.

 lassíts, hogy aztán gyorsíthass: erőszakkal nem lehet eredményt elérni, lassítani

kell, beszélgetni az emberekkel, ki kell kérni a véleményüket.

 a változások felülről indulnak, de alulról fölfelé haladnak: a változásokba a

szervezet minden szintjét be kell vonni, mert rezonancia csakis akkor jöhet

létre, ha mindenki híve a változásoknak. beszélgetésekkel gondolkodásra lehet

késztetni az embereket, a szóra bírással pedig utat mutathatunk nekik. A

változásokba a lehető legtöbb embert kell bevonni, és személyes példával kell

megtestesíteni az új magatartásformákat.

• az ideál megalkotása:

 nézzünk magunkba: a rezonáns jövőkép kialakításához a vezetőnek tisztáznia

kell érzelmeit, majd igyekeznie kell ráhangolódni munkatársai érzelmeire.

 előbb hangolj, aztán vezényelj: csak az emberek szívéig ható jövőkép lehet

igazán vonzó. Közös célokra azokat lehet hangolni, akik személyesen is

érintve érzik magukat.

 előbb az ember, aztán a stratégia: ha a vezető tekintettel van munkatársaira,

érzelmi kapcsolatok jönnek létre, amelyekből rezonancia fakad, az ilyen vezető

jóban-rosszban számíthat a csapatára. A rezonancia láthatatlan, ám annál

erősebb köteléket teremt azok között, akik hisznek egymásban és a

munkájukban. Ilyen szoros kötődés csak úgy jöhet létre, ha a csoport tagjai

tényleges szakmai kapcsolatba kerülnek egymással.
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• az érzelmi intelligencia fenntartása:

 fogalmazzuk meg a jövőképet jelen időben: a vezetőknek minden alkalmat

meg kell ragadniuk a jövőkép szemléltetésére, érzékeltetniük kell, közel

kell hozniuk az emberekhez, hogy ne csupán a jövőben, hanem a jelenben

is kézzel fogható valósággá váljék. Vezetői tevékenységükkel segítik is

beosztottaikat: célt jelölnek ki, demokráciát teremtenek, és mindenkit

megbecsülnek. Személyes példájukkal másokat is arra buzdítanak, hogy

képviseljék a közös értékeket és a szervezet nemes céljait.

 az érzelmi intelligenciát fejlesztő módszereket kell kialakítani: az emberek

nagyon fontosak, de a rendszerek, szabályok, eljárások is. Ügyelni kell

arra, hogy mi segíti hathatósan az új viselkedésminták megszilárdulását.

 tartsuk ébren a mítoszokat: a mítoszok és legendák elűzik az egyhangú

hétköznapok unalmát – ráadásul kedvet teremthetnek a változásokhoz is.

Aki befolyást tud gyakorolni a legendákra, a mítoszokra vagy a szervezet

jelképeire, az valószínűleg irányítani tudja a változásokat is.

Egy szervezet nem válhat érzelmileg intelligensé, amíg szervezeti kultúrája nem támogatja a

folyamatos fejlesztést és változtatást. Azok a szervezetek, amelyek rögeszmésen

ragaszkodnak régi, megszokott eljárásrendjükhöz és struktúráikhoz, nem lesznek képesek

elsajátítani az érzelmi kompetenciákat.  Ezeket a szervezeteket átjárja a védekezés szelleme:

minden lehetséges veszély ellen előírásokkal, irányelvekkel, cselekvési szabályokkal,

bélyegzőórákkal védekeznek. Sokszor azt is előírják, hogy kitől lehet felvilágosítást kérni,

kinek lehet tanácsot adni. Az új alkalmazottakat olyan kihágások egész listájával fogadják,

melyért azonnali elbocsátás jár (Wheatley, 2001).

Az érzelmi kompetenciák birtoklása azonban nem jelenti azt, hogy egy szervezetben az adott

alkalmazott érzelmi intelligenciája felszínre is kerül. Az egyéni hajlamot az érzelmi

intelligencia felhasználásával történő cselekvésre nem csak az egyén-specifikus belső, hanem

a külső tényezők, kapcsolatok is befolyásolhatják. Goleman több ezer vállalatot érintő

kutatásainak eredményei azonban azt mutatják, hogy a munkahelyi légkörre, a szervezeti

kultúrára vonatkozó vizsgálatok eredménye szerint az alkalmazottak 50-70 %-a szerint a

munkahelyen tapasztalható hangulatot nagymértékben meghatározza a vezető érzelmi

intelligenciája. Ha egy olyan menedzsernek dolgozom, aki szemmel láthatóan nem értékel,



69

nem nyitott a változásokra, és elutasító mindennel szemben, aminek működése, hatékonysága

nem bizonyított – legyen az akár potenciálisan jó ötlet is, elég kicsi a valószínűsége, hogy

hangot fogok adni kreativitásomnak vagy kezdeményező készségemnek. Ugyanígy, ha egy

olyan csoport tagja vagyok, melyben eredendően versenyszellem uralkodik, mely inkább

egyén, semmint csoport-orientált, melyben megkövetelik a tekintélyt, ugyanakkor a hibák

elkerülésére törekszenek, nagy valószínűséggel nem fogom megosztani aggodalmaimat és

gyengeségeimet, sebezhető pontjaimat munkatársaimmal. Ugyanezen folyamatok, jelenségek

vonatkoztathatóak a teljes szervezeti egységre is. Ha egy olyan szervezetnek dolgozom, amely

nem tiszteli, csak kizsákmányolja alkalmazottait, valószínűtlen, hogy valódi tisztelettel fogok

fordulni a fogyasztókhoz, akikkel kapcsolatba kerülök a szervezeten keresztül.

4.3 Vezetők szerepe

Nem meglepő módon, a harmadik szervezeti érzelmi intelligencia modell középpontjában a

vezető áll, hiszen a szervezeti kultúrának is egyik legmeghatározóbb alakja. A vezető nagyban

hozzájárul a szervezeti klíma kialakításához, a viselkedési minták meghatározásához.

Viselkedésével mintát ad az alkalmazottaknak, akaratával ösztönözheti őket, de gátolhatja is

szervezete működési mechanizmusát, teljesítményét és sikerességét, tehát az ő érzelmi

intelligenciája - akaratán kívül is - hatással van a szervezet érzelmi intelligenciájára.

A vezetők mindig befolyásolták a közösség érzelmeit. A történelem során mindig mindenütt a

vezető volt az, akitől a többiek nehézség esetén útmutatást és biztatást vártak. A vezető a

közösség érzelmeit irányító személy. Az, hogy egy szervezet vegetál vagy virul,

nagymértékben függ attól, hogy a vezető képes-e az érzelmek irányítására. Ha a vezető

pozitív érzelmeket kelt, akkor mindenki tudása legjavát adja, ekkor beszélhetünk

rezonanciáról. Ha azonban az érzelmek negatív irányba sodródnak, akkor disszonanciát kelt,

csökkenti a teljesítményt. Az emberek a főnökük felől kapják munkájuk alaphangulatát. Ez

valószínűleg abból eredeztethető, hogy ők többet beszélnek másoknál, az alkalmazottak

jobban is figyelnek rájuk, minden fontos kérdésben ők szólalnak fel először, a többiek pedig

csak erre reagálnak.

A jó vezető sok teendője közepette észrevétlen marad, mindaddig, míg probléma nem merül

fel. Ekkor pozitív irányba kell terelnie a kollektív érzelmeket, ki kell küszöbölnie a mérgező

hangulatok blokkoló hatását. A beosztottak a rájuk bízott munka elvégzése mellett érzelmi

támaszt várnak el vezetőiktől. Ha a vezető pozitív érzelmeket kelt, akkor minden tudása és

lénye legjavát adja. Ha azonban az érzelmek negatív irányba sodródnak, akkor a vezető
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disszonanciát kelt, és aláássa azokat az érzelmi alapokat, amelyek az embert teljesítményre

sarkallják. A vezető akkor is hatással van a munkahelyi hangulatra, ha nem látható napi

szinten, vagy meg sem szólal. A hangulat meghatározza az ember munkájának hatékonyságát:

a pozitív légkör serkenti az összetartást, ösztönöz a korrektségre, növeli a teljesítményt. A

negatív érzelmek ellenben rossz hatással vannak a munkavégzésre, elterelik a figyelmet a

lényegről (Goleman-Boyatzis-McKee, 2003). A Sphesion nevű tanácsadó cég által Fort

Landerdale-ben, Floridában végzett kutatás eredményei azt is kimutatta, hogy a vezetők

érzelmi intelligenciája kapcsolatban áll az alkalmazottak fluktuációjával is. A megkérdezettek

40%-a szerint főnöke érzelmi intelligenciája a „siralmas” kategóriába esik, és állította, hogy

nagy valószínűséggel elhagyja munkahelyét (Zipkin, 2000). Azok a vezetők, akik képesek

megérteni és menedzselni érzelmeiket, növelni tudják a beosztottaik beléjük vetett bizalmát és

tiszteletét, jobban megértik beosztottaik elvárásait, így könnyebben teljesítik is azokat

(Barling, 2000).

Az érzelmileg intelligens vezető boldogabb, elkötelezettebb a szervezet iránt (Abraham,

2000), sikeresebb (Miller, 1999), jobb munkahelyet képes teremteni (Watkin, 2000) és több

érzelem alapján hozza meg döntéseit, nagyobb lelkesedést, bizalmat és kooperációs

képességet nevel bele alkalmazottaiba (George, 2000). Az érzelmi intelligencia növeli a

vezetők problémamegoldó készségét. A magas érzelmi intelligencia lehetővé teszi, hogy a

vezető fejlessze a szervezet működését, pontosan felismeri, hogy beosztottai mit éreznek. A

nagyobb önismeretesség befolyásolja a teljesítményt, az érzelmek felismerésével a vezető

tudatában saját és alkalmazottai érzelmeinek, mellyel segíteni tud azok megoldásában, a

stressz kezelésében, a frusztráltság feloldásában.

A The Hay Group által 1996-ban végzett kutatás, melyben 3871 vezető tevékenységét

vizsgálták, s melynek eredményeit ifj. Stephen Kelner elemezte ki, hatféle hatékony vezetési

módot különítettek el. Ezek a következők: jövőképalkotó, tréneri, baráti, demokratikus,

menetelő és utasító. Ezek közül az első négy fokozza a teljesítményt, az utolsó kettő azonban

csak néhány különleges helyzetben bizonyul hasznosnak. A vizsgálatok arra is kitértek, hogy

az egyes vezetési stílusok hogyan befolyásolták a vállalat bevételeit és profitját. Azt

mondhatjuk, hogy az eredmények alapján az első négy vezetési mód nagyobb anyagi sikerrel

is járt. A legfontosabb tanulság azonban az volt, hogy a vezetők nem csak egy stílust

használtak, hanem sokszor átmenet nélkül váltottak egyikről a másikra az adott üzleti helyzet

kívánalmai szerint. A továbbiakban felvázolom az egyes stílusokat részletesen, azok érzelmi
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intelligencia követelményeivel együtt, valamint bemutatom, hogy az egyes vezetési módok

hogyan hatnak a munkahelyi légkörre.

• Jövőképalkotó vezető: Képes magával ragadni a munkatársait, hogy azok úgy

érezzék, büszkék lehetnek arra, hogy a cégnél dolgoznak, ezzel teremtve pozitív hangulatot a

munkahelyen. Mindenki számára kijelöli az elérendő célt, ezáltal erősíti az összetartozásukat,

ugyanakkor hagyja, hogy mindenki önállóan jusson el oda, nem jelöli ki az oda vezető utat,

szabad teret engedve így kreativitásuknak, kockázatkészségüknek. Serkenti őket a

csoportmunkára, hogy ezáltal is közös értékrendet valljanak, ami elősegíti, hogy képes legyen

a legjobb embereit maga mellett tartani. A nagyobb szabadság és a cég működéséhez való

hozzájárulás tudatosítása miatt a teljesítmény is fokozódni fog. Újra és újra emlékezteti

munkatársait a távlati célokra, ezzel adva a tevékenységüknek jelentőséget. Legfontosabb

kompetenciája az ösztönző vezetésmód, mely segítségével képesek a számukra fontos célokat

beosztottjaik számára is követendőként megfogalmazni. Erre azonban csak akkor képes, ha

emellé nyíltság is párosul, hiszen ebben az esetben tűnik csak szavahihetőnek. Nem jellemző

a szervezeten belüli ködösítés és elzárkózás. Olyan nyitott légkörnek kell uralkodnia, ahol

szabadon áramlik a tudás, ahol az emberek úgy érzik, szükség van munkájukra, s amelyben

ezért képesek a legjobb döntéseket hozni. Empátiás készségük is fejlett. Hiszen az képes

ösztönözni másokat, aki maga is átérzi az ő érzelmeiket

• Tréneri stílus: hosszasan képes elbeszélgetni alkalmazottjával nemcsak napi

ügyekről, hanem annak vágyairól, terveiről. Rávilágít az erős és gyenge pontokra, bátorítja

alkalmazottait hosszú távú tervek kigondolásában, segít elérésükben is. A folyamatos

párbeszéd miatt a munkatársak sokkal nyitottabbá válnak a teljesítményükkel kapcsolatos

visszajelzések meghallgatására is. Az ilyen típusú vezető képes jól kiosztani a feladatokat,

megtalálják, hogy kinek mi jelent kihívást, nem engedik besavanyodni őket a

rutinfeladatokba. Türelmesek az alkalmazottakkal szemben, elnézőek, ha hibáznak, hisz

tudják, hogy a hibákból tanulnak. Ellenben gondot jelent számára az alulmotivált, vagy a

folyamatos visszajelzést követelő alkalmazott. Egyik fontos érzelmi kompetenciája a mások

fejlődését segítő képesség, mely jó tanácsadóvá teszi. Ehhez szorosan kapcsolódik az

önismeretosság és az empátia, mely legjobban jellemzi a tanácsadói munkakört betöltő

egyéneket. Azt érezteti, hogy hisz a másik képességeiben

• Baráti típus (kapcsolatépítő): tiszteletben tartják beosztottaik személyiségét és

szívükön viselik érzelmi szükségleteiket. Kevésbé hangsúlyozzák a feladatok teljesítésének
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vagy a célok elérésének jelentőségét. Mindent elkövetnek a dolgozók elégedettsége, a

munkahelyi összhang és a csoportszellem kialakítása érdekében, ezáltal növelve az

összetartozás tudatot és a lojalitást. Legfontosabb kompetenciakövetelménye a képesség az

együttműködésre, de itt is megjelenik az empátia, mint követelmény. Megjelenik a

konfliktusmegoldó készség is, hiszen előfordulhat, hogy ellenséges emberekből álló csoport

tagjai között kell megteremtenie az összhangot. Az ebbe a stílusba sorolandó vezető nem

használ előjegyzési naptárat, ajtaja mindenki előtt nyitva állt, soha senkit nem küld el, aki

beszélni akar vele. Ráadásul figyelmesen végig is hallgat mindenkit, aki hozzá fordul:

tanácsot kér, döntéseiben figyelembe veszi munkatársainak szempontjait is. Ahol pedig

gondokkal találkozik, bátorítja az embereket, s arra biztatja őket, hogy merjenek önállóan

megoldásokat találni. Nem érdemes egymagában használni, mivel kapcsolatorientáltsága

miatt képes szemet hunyni az alacsony teljesítmény felett is.

• Demokratikus stílus: nagyobb döntéshozatal előtt szüksége van alkalmazottai

véleményének kikérésére, melyek által új támpontokhoz, információkhoz juthat. Ezzel

bizalmat, megbecsülést és együttműködési hajlamot kelt alkalmazottaiban. Képesnek kell

lennie ilyenkor a nem tetsző dolgok meghallgatásában is, hiszen az alkalmazottak tanácsainak

meghallgatása csak akkor eredményes, ha nyugodtan, megrovás nélkül mondhat bármit.

Ügyelnie kell azonban arra, hogy hol a határ a vélemény kikérdezése és az önálló

döntéshozatal között, hiszen a folyamatos értekezlettartás bizonytalanságára,

döntésképtelenségére világít rá, amely feszültté teheti a munkahelyi légkört. Három

kompetenciára van elengedhetetlenül szüksége: együttműködési készség, konfliktuskezelő

készség és meggyőző erő.

• Menetelő stílus: a vezető csak a kimagasló eredményt fogadja el, de maga sem adja

alább. Leginkább egy cég elindításánál alkalmazzák, illetve ha az alkalmazottak mind kiváló

képességűek, motiváltak és nincs szükségük irányításra. Ha ugyanis valakit alacsony

teljesítmény jellemez, azonnal lecsap rá, magas követelményeket támaszt vele szemben, s ha

úgy látja, nem képes ellátni a feladatait, megszabadul tőle. Hátránya, hogy nem ad világos

utasításokat, ezért sokszor az alkalmazottaknak kell kitalálni, mit is várnak el tőlük. A főnök

felől érkező nyomás, amennyiben kismértékű, képes ösztönzőleg hatni, ugyanakkor a túlzott

mértékben való nyomás stresszt eredményez, amely disszonanciát vált ki, ezáltal csökken a

teljesítmény. Nyomás alatt elsorvad a tehetség is.
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• Utasító vezetés: nagyfokú engedelmességet követel, ha valaki erre nem hajlandó,

fenyegetőzni kezd. Mindent ellenőrzése alatt igyekszik tartani, semmit sem ad ki a kezéből.

Az érdemek figyelmen kívül maradnak, ellenben a hibák megrovásban részesülnek.

Megfélemlítő hangulata disszonanciát kelt az alsóbb szinteken. A megrovástól való rettegés

elveszi a munkakedvet, amely csökkenő teljesítménnyel jár együtt. Mindezen negatív tényező

ellenére ugyancsak elterjedt vezetői forma világszerte. Ugyanakkor ennek is van pozitív

oldala, amikor szükséges az alkalmazása. Például nagy változások esetén, hiszen az utasító

vezető képes felrázni és új dolgok elfogadására késztetni az alkalmazottakat. Segít úrrá lenni a

krízis okozta pánikon, sőt alkalmas nehezen kezelhető alkalmazottak

teljesítménynövelésében. Három kompetencián alapszik: sikervágy, meggyőzőerő és

kezdeményezőkészség. A kontrollhoz azonban elengedhetetlen az empátia, az önszabályozás

és az önismeretesség.

Mivel az érzelmileg intelligens vezetéshez nemcsak egy vezetői stílus, hanem azok

kombinációja szükséges, így az itt megfogalmazott érzelmi képességek mindegyikét vizsgálni

fogom az empirikus kutatásomban.

4.4 Érzelmileg intelligens szervezeti tényezők

A szervezeti érzelmi intelligenciát tehát a külföldi szakirodalom alapján három jelentős

tényező befolyásolja, egyrészt a szervezet rezonáns kultúrája, másrészt a szervezet

vezetőjének érzelmi intelligenciája, harmadrészt az egyének érzelmi intelligenciája. A három

tényező azonban kézen fogva jár, nem választható el teljes mértékben egymástól. Az érzelmi

kompetenciák tanulmányozása közben azonban felvetődött bennem a kérdés, hogy a

kompetenciák többsége adaptálható magasabb, akár egész szervezetekre vonatkozó szinten is.

Hiszen az a formula, amit az egyének fejlesztésére használ egy vállalat, ugyanúgy érvényes

lehet az egész vállalat szintjén is. Az ötlet nem új keletű, Vanessa Druskat (1996) több éven át

kutatta a csoportok érzelmi intelligenciáját. Munkáiban szintén Goleman érzelmi

kompetenciáira támaszkodott, s ezek alapján fogalmazta meg az érzelmileg intelligens

csoportok determinánsait:

• a csoport tagjainak érzelmi intelligenciája az egyén szintjén,

• a csoportvezető érzelmi intelligencia szintje,

• a környezet, vagyis a szervezet érzelmi intelligencia szintje,

• a csoport története, az egyedi szokások.
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A szakirodalom tanulmányozásának eredményeként tehát – Druskat modelljét alapul véve – a

szervezetek érzelmi intelligenciája az alábbi tényezők függvénye:

• az alkalmazottak egyéni érzelmi intelligenciája,

• a szervezet érzelmi kompetenciái,

• a vezető stílusa és érzelmi intelligenciája,

• és a szervezeti értékek, a rezonáns szervezeti kultúra.

5. ábra

Vállalati érzelmi intelligencia összetevői Druskat modellje nyomán

Forrás: Saját szerkesztés

4.4.1 A szervezetek érzelmi kompetencia modellje

A modell elemei közül hármat a korábbiakban már bemutattam, a szervezeti kompetenciákat

Goleman és Druskat munkásságára támaszkodva az alábbiak szerint fogalmazhatjuk meg

(Bencsik-Stifter-Sólyom, 2015):

Szervezeti önismeret: Goleman (2004) elméletében az egyéni érzelmi intelligenciáról azt

írja, hogy az önismeret kimondottan fontos emocionális képesség. Az önismeret a személy

belső állapotának, erőforrásainak, preferenciáinak, intuícióinak ismerete. Ezt a definíciót

használja Druskat (1996) is a csoportok önismeretének leírásához: a csoport ennek birtokában
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jobban tud dönteni saját magáról és szükségleteiről. Ezen ismertetőjegyek a vállalati szintre is

emelhetőek, elmondhatjuk tehát, hogy a szervezet ezen emocionális képessége birtokában

jobb döntéseket képes hozni. Ehhez azonban elengedhetetlen a világos jövőkép és szervezeti

cél megfogalmazása. Az érzelmileg intelligens szervezetben törekednek az egyéni célok és a

szervezeti célok összhangba kerülésével, melynek érdekében a célokat széles körben

kommunikálják az alkalmazottak és partnerek között is. Ebbe a dimenzióba sorolható a

szervezet önértékelési képessége is, ami a vállalat saját erősségeinek, gyengeségeinek

felismerését jelenti. Ahhoz, hogy valaki tudja mennyire jó abban, amit csinál, össze kell

magát hasonlítania másokkal is (Festinger, 1954). A szervezet önértékelése gyakran a más

szervezetekről szerzett információ összehasonlításában realizálódik. Az ilyen

összehasonlítások kialakítása érdekében a szervezeteknek meg kell figyelniük és elemezniük

más szervezetek viselkedését és szokásait, benchmarkot készíteni, ami alapján képesek

lesznek megállapítani mik a jó vagy rossz tulajdonságok a saját szervezetükben a többihez

képest. Az önismeretet támogatják a visszajelzések és az építő kritika. A visszajelzések

keresése olyan helyzetet teremthet, amellyel elérhető a folyamatos javulás (McIntyre -Salas,

1995). A visszajelzések pozitívan változtathatják a szervezetek eredményét a motiváción

keresztül, valamint felhívja a figyelmet a problémákra (Nadler, 1979). A pozitív

visszajelzések növelhetik az összetartozást, büszkeséget, megbecsülést és munkamorált.

Szervezeti önkontroll: Mayer és Salovey (1997) szerint az egyén érzelmi intelligenciája

lehetővé teszi számára, hogy úgy irányítsa érzelmeit, hogy fejlődjön érzelmileg és

intellektuálisan. Ezt a definíciót használhatjuk szervezeti szinten is, tehát az önkontroll a

szervezet képessége a kedvező állapot megteremtésére és a fejlődésre. Az önismeret

önmagában csak azt jelenti, hogy a szervezet képes felismerni az őt ért problémákat, de nem

garantálja, hogy választ is ad rájuk. Az önkontroll azt jelenti, hogy a szervezet képes a

szükséges változtatásokra, képes az emocionális kihívások leküzdésére. Az emocionális

kihívás azt mutatja, hogy egy pszichológiai veszélyt milyen szinten fogunk fel. Az ilyen

veszélyre adott válasz minősége (melyet emocionális kapacitásnak nevezünk) határozza meg

a tények értelmezését és felfogását, ezáltal direkt módon befolyásolja döntésképességünket

(Holmer, 1994). Egy kevés emocionális kapacitással rendelkező szervezet válasza egy ilyen

kihívásra az önbecsapás és a valóság elkerülése. Példa erre, amikor a szervezet alacsony

teljesítményéért külső tényezőket okolnak. Egy magasan teljesítő szervezet viszont teljes

figyelmet fordít a probléma feltárására és megoldására, hogy hibáiból tanulni tudjon a

jövőjére való tekintettel. A szervezet önkontrolláló normái a szervezet azon képességével
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vannak összefüggésben, hogy képes emocionális kapacitását fejleszteni és hatásos válaszokat

adni a problémáira. Ebbe a dimenzióba sorolható a szervezet képessége, hogy kezelni tudja az

érzelmeket. A szervezet megkönnyíti és a probléma valós felfogását és segít kidolgozni egy

megoldást, amivel a szervezet képes megoldani érzelmi problémáit (Levy, 1984). Ennek

értelmében mindenféle elítélés nélkül képes fogadni a problémákról való beszámolókat és

tapasztalatokat. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a hatékony szervezeteknél nagyobb a

valószínűsége annak, hogy a kudarcokat olyan lehetőségekként értelmezik, amelyből

tanulhatnak (Edmonson, 1999). További szervezeti kompetencia, mely ide sorolható a

szervezet önszabályozása, ami egy proaktív probléma megoldást jelent (Druskat, 1996).

Magába foglalja az aktív kezdeményezést az olyan kérdések megoldására, amelyek szerepet

játszanak a feladat megoldásának módjában, de ide sorolható a szervezet innovativitása, új

igények felkeltése. Druskat (1996) arra a következtetésre jutott, hogy a hatékony csoportok

átvették az irányítást a kétértelmű vagy nehéz szituációk esetében. Az egyik igen hatékony

csoport egyik tagja gyakori eszközcsődöket tapasztalt, ezért úgy döntött, hogy ahelyett, hogy

folytatnák a karbantartási csoportra való hosszú várakozást, hogy elvégezzék a javításokat,

inkább szorosan csak a következő időre kellene koncentrálniuk – és annak ellenére, hogy ez a

gyár politikája ellen volt – inkább saját maguk után javítsák meg a problémát. Ez a

megállapítás kiválóan konvertálható szervezeti szintre is, így az érzelmileg intelligens

szervezetek ismertetőjegyévé válik a stresszes helyzetek elkerülése, a bonyolult szituációk

irányítása. Ebbe a dimenzióba sorolható a szervezet alkalmazkodóképessége is, mely nemcsak

a külső, piaci környezethez való igazodást fejezi ki, de a projektek egymás melletti,

párhuzamos kezelési képességet is, amely egyúttal tovább mutat az utolsó, ebbe a dimenzióba

sorolható kompetenciához, a szervezet megbízhatósága és etikus viselkedése felé. A magasan

teljesítő szervezet ugyanis felelősséget vállal terméke/szolgáltatása iránt, ezzel együtt a

határidők pontos betartására és a minőség biztosítására is.

A fenti két dimenzió vizsgálata során megállapítható, hogy olyan kompetenciákról van szó,

melyek könnyedén fellelhetőek a szervezetben, úgy is mondhatnánk kemény tényezők,

amelyek meglétéhez elegendő egyetlen vezetői interjú lebonyolítása, a stratégia és szervezeti

politika átolvasása, s meg tudom mondani azt, hogy vajon valóban van-e a szervezetben, vagy

nincs. Az „az emberek számunkra a legfontosabbak” szlogen az éves jelentésben azonban

nem teszi automatikusan érzelmileg intelligenssé a szervezetet, mert kihagy egy sor mélyre

ható kérdést, mint: Vajon a szervezet valóban toleráns és méltányosan kezeli az emberek

különbözőségét? A teljes alkalmazotti körének személyes fejlődésére nagy hangsúlyt fektet?
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Az értékelési módszerei valóban érzelmileg intelligensnek tekinthetők elméletben és

gyakorlatban is? Rugalmas, családbarát alkalmazotti politikával működik? És hogyan

reagálnak az alkalmazottak? Megbecsülést, támogatást éreznek? Odafigyelnek rájuk? Hogyan

befolyásolja ez az együttműködésüket? Hogyan viszonyul a fogyasztókhoz? Ellenfeleknek,

vagy partnereknek tekintik őket (Sparrow – Knight, 2006)? Ahogy a mondás tartja, nem a

ruha teszi az embert, érdemes tehát a szervezeti önismeret és önkontroll mellett a szervezet

társas készségeit és kapcsolatépítő képességét is vizsgálni. Ezek a dimenziók megfelelnek az

érzelmi intelligencia mások érzelmeinek megértése és mások érzelmeinek kezelése

faktoroknak. Szervezetek érzelmi intelligenciájának vizsgálata esetén azonban ezek a

tényezők nehezen vizsgálható, puha faktorokat jelentenek, melyek csak a vállalat

mindennapjaiban való részvétellel válaszolhatóak meg.

Szervezet társas készsége: Ezen belül 3 kompetenciáról kell szót ejtenünk. A politikai

tudatosság a csoportnak arra a képességére utal, hogy képesek megérteni a szociális és

politikai rendszert. A magasan fejlett szervezetek jobban megértik a szervezeti kultúrát, amely

magába foglalja, hogy a vezetők hogyan és miért hoznak bizonyos döntéseket. Ennek a

kompetenciának a birtokában a szervezetek belátnak a politika színfalai mögé, és piaci

szerepüktől függetlenül olyan vállalati koalíciókat és hálózatokat képesek alkotni, mellyel

jelentősen növelni tudják befolyásukat. Ez a megértés jól szolgálja a szervezeteket, amikor

külső forrásokra van szükségük. Ennek az egyetlen kompetenciának olyan ereje lehet, mely

egyedül képes kiemelni a kiválóan teljesítő vállalatokat a középszerűek közül (Boyatzis,

1982). Ebbe a dimenzióba sorolható a mások érzelmeinek megértését segítő empátia

képességének gyakorlása, a sokszínűség elfogadása, vele együtt a sztereotípiák elutasítása

(Steele, 1997). Ez a kompetencia olyan apró gyakorlati dolgokban is megmutatkozhat, mint

hogy a vezetőnek nyitott-e az ajtaja, együtt ebédel-e az alkalmazottakkal, mennyire van

tisztában az ügyfelek mindennapjaival, vagy épp az újoncok beilleszkedésének milyen hosszú

az ideje. Az empátia magába foglalja, hogy a szervezet képes felismerni mások igényeit,

ehhez azonban szükséges, hogy a szervezet már rendelkezzen önismerettel. Ez a kompetencia

fontos annak érdekében, hogy másokkal kapcsolatot tudjunk teremteni, ami már a következő

kompetenciára mutat, a kliensközpontúságra. Az érzelmileg intelligens szervezet támogatja az

ügyfelekkel való aktív kapcsolattartást, törekszik igényeik és elvárásaik megismerésére. Az

igények megismerése pedig arra sarkallja a szervezeteket, hogy folyamatosan igyekezzenek

azokat meghaladni, új igényeket ébreszteni. Márpedig az empatikus képesség kapcsolatban áll

az értékesítési mutatókkal, ahogy azt Pilling és Eroglu (1994) kutatása alátámasztotta. Minél
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inkább megismeri a szervezet az ügyfelek igényét, annál több terméket tud eladni, ezáltal több

bevételt tud elkönyvelni.

Szervezet kapcsolatépítő készsége: szociális kompetenciák halmaza, melyek hozzájárulnak

ahhoz, hogy a szervezetek fejlesszék kapcsolataikat annak érdekében, hogy sikerüket

biztosítsák. Eszközei: hatékony kommunikáció, meggyőzés, ezáltal más szervezetek

informálása az adott szervezet tevékenységéről. A magasabb hatékonyságú szervezet képes jó

kapcsolatot kiépíteni és együttműködni más szervezetekkel. Mindemellett a magasan teljesítő

szervezetek törekednek az alkalmazottaik fejlesztésére, elkötelezettségük fokozására, ennek

érdekében igyekeznek csoportmunkára ösztönözni őket, hogy ezáltal is serkentsék a tagok

közötti tudás áramlását, tapasztalat megosztását. Ehhez természetesen hozzájárul a hatékony

vezetés is, mely hangsúlyozza az élethosszig való tanulás, a folyamatos fejlesztés

szükségességét az alkalmazottak körében. Szintén ebbe a dimenzióba sorolható a vállalatok

befolyásoló képessége, mint érzelmi kompetencia, mely hozzájárulhat az együttműködés

erősítéséhez. A befolyásolás nem működik hatékony meggyőző képesség nélkül. Hatékony

meggyőzés azonban nem létezik anélkül, hogy megfelelően felkészülne a szervezet

versenytársainak válaszreakcióinak feltérképezése nélkül. Ezen dimenzió tehát megint

visszautal a szervezet önismeretére és önkontrolljára, a saját érzelmek felismerése és kezelése

nélkül nem képes a szervezet mások érzelmeinek kezelésére, a hallgatóság befolyásolására.

Befolyást gyakorolhat a szervezet saját alkalmazottjaira is, ehhez azonban elengedhetetlen a

szervezeti kollektív célok kitűzése. Az érzelmileg intelligens szervezetnek tiszta

kommunikációs vonalakkal kell rendelkeznie, a kommunikáció elengedhetetlen a szervezet

sikerességében. Ebbe a hatékony kommunikációba beletartozik az is, hogy képes

meghallgatni az ügyfeleket, fogékony a véleményükre, akkor is, ha az adott esetben rossz hír

a szervezet számára. A hallgatás és empátia nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szervezet

diplomatikusan kezelje a nehéz embereket és a nehéz szituációkat, azaz a konfliktusokat. A

viták ösztönzése, nyílt megbeszélések tartása, a win-win szituációk támogatása, azaz a

hatékony konfliktuskezelés mind-mind fontos a hosszú távú és gyümölcsöző üzleti

kapcsolatokhoz, legyen szó alkalmazottakról vagy partnerekről (Ganesan, 1993).

Ahogy az érzelmi intelligencia modelljében Goleman két szociális készség csoportot

fogalmazott meg, úgy én is erre törekedtem, azonban egy nagyon fontos megfigyelést tettem.

A Goleman által megfogalmazott társas készségek és kapcsolatépítési készségek szervezetek

esetén két nagyon elkülönülő csoporton keresztül vizsgálandóak annak mentén, hogy milyen

ügyfeleknek az érzéseit kívánjuk megérteni és kezelni. Míg a társas készségek és a
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kapcsolatépítő készségek szervezeti szinten nem különböztek szignifikánsan egymástól, addig

jelentősen eltérően kell kezelni a külső és a belső partnereket, máshogy kell kommunikálni,

máshogy kell befolyásolni, más-más értékeket kell közvetíteni nekik. Ez alapján külön

vizsgálhatjuk a vállalatok belső ügyfelekkel, azaz az alkalmazottakkal való kapcsolatát, és a

külső ügyfelekkel, azaz a partnerekkel (beleértve a beszállítókat, vevőket, versenytársakat,

szövetségeseket és a publikumot is) való kapcsolatát. Ez alapján tehát a szervezetek érzelmi

kompetencia modelljének három fő determinánsa lesz: a szervezeti önismeret és önkontroll,

az alkalmazottakkal való kapcsolatok és a partnerekkel való kapcsolatok, melynek alábontását

az alábbi ábra tartalmazza:

6. ábra

Vállalati érzelmi kompetenciák területei

Forrás: Saját szerkesztés

Az így felvázolt érzelmi kompetencia modell szemlélete tekintetében hasonló a szervezeti

immateriális javak Sveiby-féle tipológiájával (7. ábra), amely szintén igazolja, hogy maga a

gondolat, mely szerint a vállalat teljesítményét és sikerességét ez a három tényező

befolyásolja nem újkeletű. Sveiby (2001) az immateriális javakat három osztályba sorolta:

Alkalmazottak kompetenciája, Belső szerkezet és Külső szerkezet. A két előbbi csoport

nézetében együttesen alkotják magát a szervezetet és annak tudástőkéjének nagy részét.

7. ábra
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Immateriális javak Sveiby-féle tipológiája

Forrás: Sveiby (2001) alapján saját szerkesztés

4.5 Miért jó nekünk, ha érzelmileg intelligens a szervezetünk?

Az érzelmi intelligencia „a szervezetnek az a képessége, hogy célkitűzéseiben,

célteljesítésében és a szervezeti változásokban érzékeny és humánus az alkalmazottak, a

vevők és szállítók, valamennyi partnere iránt, felelősséget érez az alkalmazottakért, a

környezetért és a társadalomért.” (Multi-Health-Systems, 2002)

Az érzelmi intelligencia valójában emlékeztet a törzsi szervezetek összetartó erőire: ötven-

száz ember szoros közösségére, ahol az egyén csak akkor marad életben, ha megérti és segíti a

többieket. A legkiválóbb szervezeteknek van kollektív én-képe és sajátos légköre. Tagjai úgy

érzik, megtalálták a helyüket, megértik a többieket, tudják, hogy őket is megérti a csoport és

jól érzik magukat egymás társaságában. A vezetők bevonják munkatársaikat a tények

feltárásába, egyéni és kollektív szinten egyaránt: hiszen nekik is látniuk kell, mi történik

valójában, és segíteniük kell néven nevezni mindazt, ami ártalmas, illetve ami a szervezet

erőforrásaiból fakad. Közös célok köré kell gyűjteniük az embereket, újabb módokat teremtve

és mutatva az együttműködésre. A vezető feladata pedig, hogy a szervezetben a bizalom, az

együttműködés, a tolerancia és mások segítése értéknek számítson.

Ahogy azt már a bevezetőben kifejtettem, a piac minden tekintetben kikényszeríti a szakmai

képességek mellett a szociális kompetenciákkal való rendelkezést is. A szervezetek számára
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éppúgy szükséges, hogy alkalmazottaik rendelkezzenek szociális képességekkel is, mint az,

hogy saját maga is érzelmileg intelligenssé váljon.

Ennek érdekében fel kell számolnia minden eltérést a kinyilvánított és a tényleges értékek

között! Ezáltal nyilvánítva ki a dolgozók jelentőségét. A bürokratikus módszerek ma már nem

használhatók. A világgazdasági fokozódó versenyben a munkásokat és vezetőket egymás

ellen fordító hierarchikus rendszereket lassanként felváltják a hálózatok, a teamek, az

órabéreket a sajátos tulajdonosi juttatások, az állandó munkahelyeket a cseppfolyós karrierek,

az egyszer s mindenkorra elsajátított készségeket az egész életen át tartó tanulás. A

vállalatban ezáltal egy nyitott légkör alakul ki. Az ott dolgozók szívesen végzik munkájukat,

szívesen dolgoznak az adott vállalatnál, ezért hűségesek maradnak hozzá. A vállalatnak

ugyanakkor nem kell tartania attól, hogy a tudással rendelkező embere lelépne tudásával. A

szervezet érzelmi intelligenciája hozzájárul az alkalmazottak munkával való elégedettségéhez,

ami kihozza az emberből a maximumot, illetve hűségessé teszi a vállalathoz. Ezzel a vállalat

olyan versenyelőnyre tehet szert, melyre mások nem lesznek képesek. A fejlett érzelmi

intelligencia fokozza az ellenálló-képességet, megőrzi a szervezet egészségét, elősegítik a

növekedést (Goleman, 2004).

A motivált alkalmazottak szívesen keresik majd a vevők kedvét. Ezzel együtt, ahogy azt

Benjamin Schneider igazolta, növekszik az alkalmazottak munkahelyi elégedettsége, s ezzel

egyenes arányban nő a vásárlók elégedettsége és a bevétel, s fordított arányban csökken a

munkaerő fluktuációja és a vásárlói panaszok száma.

Azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy napjainkban, amikor a legmodernebb gyártási

eljárások, a legújabb technológiák beszerzése minden piaci szereplő számára egyaránt

elérhetőek, egyetlen igazán hatékony és tartós versenyelőnyt biztosító komponens marad a

rendszerben, ami nem más, mint a szervezet tagjainak tudása és az, hogy ezt a tudás milyen

hatékonyan tudják a szervezetek kiaknázni, hasznosítani. A vállalat egyedi tudása az, amely a

fogyasztók megtartása érdekében versenyelőnyt jelent, vagyis a szervezet tagjainak közös

ismeretei jelentik a kulcsot a versenyképesség megteremtésében és megőrzésében.

Kulcsfontosságú az, hogy a szervezet milyen mértékben képes kiaknázni ezt a felhalmozódott

tudást, képes-e ebből, valódi versenyelőnyt kovácsolni.

A szervezeteket ebben a versenyelőny kovácsolásban segítheti az érzelmi intelligencia. Az

érzelmi kompetenciák birtoklása mind a menedzsment, mind maga a szervezet, mind pedig a
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szervezet tagjai részéről megteremtheti a hatékony együttműködést ember és szervezet között,

mindannyiuk előnyére. A szervezet érzelmi intelligenciája befolyásolhatja a szervezet

toborzási elveit, a csoportképzést, a projektmunkák módszertanát, a szervezeti

kommunikációt, a szinergia kialakítását. Lehetőséget kínál a szervezetben zajló folyamatok

tudatosabb, célorientáltabb szervezésére, átalakítások dinamikusabb előmozdítására (Balázs,

2014). Ugyanakkor éppen ezen célok mentén hozzájárul a szervezet tudásmenedzsment

rendszerének kiépítéséhez.

4.5.1 A tacit tudás és az érzelmi intelligencia kapcsolata

A tudásmenedzsment legfőbb célja – mint azt kifejtettem korábban – a tudás átadása. A

tudásmegosztás tehát fontos a szervezetek sikeressége szempontjából, ezért van szükség arra,

hogy megértsük, milyen tényezők vannak hatással a tudást megosztó viselkedésre. Annak

érdekében, hogy a tacit tudást is megosszák, fontos az alkalmazottak attitűdjének ismerete,

hisz a tacit tudás megosztása önkéntes, az abban résztvevők belső motivációjából ered,

melynek meglétében a munkavállaló érzelmi intelligenciája játssza a fő szerepet (Ottman–

Abdullah, 2009). Az érzelmi intelligencia komponensei – az érzelmek megértése, használata

és kezelése – hatással van a csoportmunkára, a csoportban betöltött szerepre. Reális

önismeretünk kellő önbizalommal lát el minket, míg kapcsolatépítő képességeink segítségével

a csoport véleményét tudjuk befolyásolni. A meggyőző képességünk saját tapasztalatok és

tudás nélkül, illetve tacit tudásunkkal való alátámasztás nélkül mit sem ér. Így tehát a

csoportban csak akkor lehetünk sikeresek, ha érzelmi intelligenciánkra támaszkodva

befolyásoljuk a tagokat, a meggyőzéshez pedig tacit tudásunkat használjuk, megosztva/átadva

azt a csoporttagoknak. A tudás megosztása révén a csoport, s vele együtt a szervezet jobb

döntéseket képes hozni, ezáltal fejleszteni képességeit, a szervezeti intelligenciáját.
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8. ábra

Az érzelmi intelligencia hatásának vizsgálata Ottman és Abdullah alapján

Forrás: Ottman – Abdullah (2009) alapján saját szerkesztés

A tudás megosztásának kulcs sikertényezője tehát az emberi faktor: az egyén identitása,

motivációja és elkötelezettsége. Ezt befolyásolja, hogy mennyire érzi fontosnak a tudását, mit,

hogyan és kivel osszon meg és hogy hogyan értékeli a kollégáival való kapcsolatot. Így ha

többet tudunk a személyiség és tudásmegosztás közötti kapcsolatról, képesek leszünk jobban

kezelni és ösztönözni az tudásmegosztást a szervezeten belül. Disszertációmban én is az

érzelmi intelligencia azon determinánsaival foglalkozom, amelyek a tacit tudás megosztásával

kapcsolatban állnak. Az eredményeikkel meg kívánom erősíteni azt a megállapítást, hogy az

érzelmi intelligencia pozitív kapcsolatban áll a tudás megosztásával. Ez támaszkodik Ottman,

Abdullah és Ahmad (2008) kutatásainak eredményeire, akik vizsgálataik során arra a

következtetésre jutottak, hogy a magas EQ-val rendelkező emberek képesek félretenni saját

érdekeiket a csoporthatékonyság érdekében a tudásuk, tapasztalataik megosztásával

(Karkailian et al, 2010). Kutatásom újdonsága az, hogy az érzelmi intelligenciát a szervezet és

nem az egyének szintjén kívánom vizsgálni, annak alátámasztása érdekében, hogy

amennyiben a szervezet érzelmileg intelligenssé válik, a tudás átadása, vele együtt a

tudásmenedzsment vállalati életbe való betagozódása is könnyebbé válik.

Ahhoz tehát, hogy a szervezetünk hosszú távon fennmaradjon a tudás szabad áramlását kell

elősegítenünk. Ehhez pedig szükség van az érzelmi készségre. Ahhoz, hogy szervezetünk
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támogassa a tudás áramlását gondoskodnunk kell az érzelmileg intelligens szervezet

kialakításáról, biztosítva ezáltal, hogy minden belső szervezeti kommunikációs csatorna

nyitva álljon. Ehhez szükségessé válik a megfelelő szervezeti kultúra kialakítása is. Fontos

tényező az alkalmazottak tudáshoz való hozzáállásának megváltoztatása. Hogy az

alkalmazottak belássák, hogy tudásuk megosztása a saját munkájukat is megkönnyíti. A

vezetőknek nagy felelőssége van abban, hogy az alkalmazottak pozitívan álljanak hozzá a

tudás megosztásához. A menedzsmentnek fejlesztenie kell azokat a módszereket, amelyekkel

a tudást meg tudják osztani, és elsőbbséget kell adni az alkalmazottak ötleteinek, javaslatainak

és felfedezéseinek. Ehhez elengedhetetlen a szervezeti érzelmi kompetenciák megléte,

különösen az empátia képessége mások megértése, meghallgatása által.

Összefoglalva tehát azt látjuk, hogy a tacit tudás átadása és az érzelmi intelligencia között

valószínűsíthető a kapcsolat. A tudás megosztásának ezáltal egy újabb gátját jelentő tényező

tárul elénk. Ennek bizonyítására empirikus vizsgálat szükséges. Mivel azonban az érzelmi

intelligencia vizsgálata Magyarországon még új keletű, annak vállalati szintre való emelése

pedig világszerte újszerű, egyértelműen kirajzolódik egy kutatásra alkalmas terület, a vállalati

érzelmi intelligencia tényezői közötti kapcsolat és annak hatása a tacit tudás megosztásra.
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5.AZ	EMPIRIKUS	KUTATÁS	HIPOTÉZISRENDSZERÉNEK	
LEÍRÁSA,	A	KUTATÁS	MÓDSZERTANA

Disszertációm empirikus kutatási részében a legfőbb célom azt elemezni, hogy milyen egyéni

és csoportos képességek segítik a szervezetet leginkább abban, hogy versenyelőnyét az

egyének tudására építhesse, a szervezeti érzelmi intelligencia mely kompetenciái járulnak

hozzá legnagyobb mértékben a siker elérésében. Doktori értekezésemmel a célom, hogy a

gyakorlatban is hasznosítható, ugyanakkor elméletileg és módszertanilag is megalapozott

megközelítést dolgozzak ki, amely elősegíti a szervezetek tacit tudás menedzselésével

kapcsolatos tevékenységeinek tudatos kialakítását és megvalósítását, rámutatva arra, hogy a

vállalatoknak elsődlegesen érzelmi kompetenciákat kell elsajátítaniuk ahhoz, hogy a tacit

tudás átadása valóban működjön.

Empirikus kutatásom során szekunder és primer vizsgálatokat is végeztem a kutatási

módszertannak megfelelően. Disszertációm primer kutatása két részből tevődik össze: egy

kvantitatív, kérdőíves leíró kutatás és egy kvalitatív, mélyinterjús, megfigyeléssel és

dokumentumelemzéssel egybe kötött, magyarázó kutatás.

5.1 Kutatási kérdések

A szakirodalom tanulmányozása során világossá vált számomra, hogy a tudás átadás és az

érzelmi intelligencia közötti kapcsolat vizsgálata nemzetközi szinten is gyerekcipőben jár,

míg az érzelmi kompetenciák vállalati szintű vizsgálatára eddig még nem került sor, így maga

a fogalom is új keletű. Eddigi kutatások során a csoportok érzelmi intelligenciáját vizsgálták,

ez sokszor egybe eshet a magyarországi kisvállalkozások létszámával, de teljes mértékben

nem alkalmazható közép- és nagyvállalatok esetében. A kutatási problémát tehát ezek alapján

a következőképpen fogalmaztam meg:

A vállalatok érzelmi intelligenciáját alkotó komponensek megismerése, az érzelmileg

intelligens vállalatok által birtokolt megkülönböztető kompetenciák, és azok hozzájárulása a

tacit tudás megosztásához eddig ismeretlen terület, vizsgálatának módszertana így kiforratlan.

A kutatási probléma megvizsgálása érdekében az alábbi kutatási kérdésekre kerestem a

választ az empirikus kutatás során:
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1. Mik a vállalati érzelmi intelligencia alkotóelemei? Milyen kapcsolatot figyelhetünk

meg a vállalati érzelmi intelligencia alkotóelemei között?

2. Mikor mondhatjuk egy vállalatról, hogy érzelmi intelligenciával rendelkezik?

3. Milyen hatással van a vállalat érzelmi intelligenciája a vállalat tudásátadására?

Mivel maga az érzelmi intelligencia Magyarországon még fiatal kutatási terület, fogalmai

nem kiforrottak, ezért általános következtetéseket megfogalmazni nehéz feladatnak bizonyult

számomra. A primer kutatások lefolytatása érdekében felvázoltam egy, az érzelmi

intelligencia elemei közötti kapcsolatot vizsgáló modellt, s kutatásom során a kapcsolatok

létezését és azok erősségét vizsgálom.

9. ábra

A hipotézisek rendszere

Forrás: Saját szerkesztés

Jól látható a fenti ábrából, hogy a korábbi modellhez képest az alkalmazottak egyéni érzelmi

intelligenciáját kizártam a kutatásból. Az egyéni érzelmi intelligenciára vonatkozó állítások az

alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák vizsgálatánál megtalálhatóak, de teljes körű

feltárására sem elég tapasztalattal, sem elég erőforrással nem rendelkeztem.
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5.2 A hipotézisek rendszere

A vállalati érzelmi intelligencia modelljének megalkotása során Goleman munkásságát

követtem, ezért feltételezhetően a vállalati érzelmi intelligencia modell is a kevert érzelmi

intelligencia modellek családjába sorolható. Ennek következtében az érzelmi kompetenciák

kognitív és érzelmi képességeket is tartalmaznak, így például a vállalati stratégia elkészítése

során inkább kemény tényezők vizsgálata jön szóba, míg a vállalat alkalmazkodó

képességének vagy megbízhatóságának vizsgálata inkább érzelmi alapú. Feltételezem, hogy

az érzelmi intelligencia kiemelkedő, az elemzések esetében átlag feletti teljesítményhez járul

hozzá. Bár Goleman nem állított fel hierarchiát vagy tanulási utat az érzelmileg intelligenssé

váláshoz, hangsúlyozta, hogy az önismeret hozzájárulhat az önkontroll elsajátításához és

mások érzelmeinek felismeréséhez, ugyanakkor a saját érzelmek koordinálásának elsajátítása

hozzájárul a mások érzelmeinek kontrollálásához. Így a tényezők között oly módon kapcsolat

fedezhető fel, hogy egyik birtoklása magyarázhatja egy másik megszerzését. Ezt a sémát

követve a vállalati érzelmi kompetenciák modelljében feltételezem, hogy összefüggés áll fenn

az alkalmazottakkal való kapcsolat érzelmi kompetenciáinak megszerzése és a vállalati

önismeret és önkontroll megléte között (lásd H2), valamint a vevőkkel való kapcsolat érzelmi

kompetenciáinak megszerzése és az alkalmazottakkal való kompetenciák birtoklása között

szintén (lásd H3).

A szakirodalomban Vanessa Druskat csoportok érzelmi intelligenciáját vizsgálva Goleman

elméletét felhasználva állította fel modelljét, így ugyanezt az elvet követve szintén

feltételezhetjük, hogy az érzelmileg intelligens vállalat elemei is hasonló kapcsolatot

mutatnak, ugyanúgy a kevert érzelmi intelligencia modell-családba sorolható. Bár itt a

hipotézisek felállításánál inkább saját tapasztalataimra hagyatkoztam, hiszen ezzel

kapcsolatban kutatásokat még nem folytattak. Abból indultam ki az általánosítás

folyamatában, hogy a szakirodalom alapján a vezető rendelkezik a legnagyobb befolyással a

szervezet érzelmi intelligenciájára, ezért a szervezeti kompetenciák megszerzésének

előfeltétele az érzelmileg intelligens vezető. Tapasztalataim is azt igazolják, hogy egy ilyen

mértékű kultúrabeli, szervezeti változás csak abban az esetben lehet hatásos, ha azt a

menedzseri szint támogatja. Feltételezem, hogy az érzelmi intelligencia iránti igény akkor

fogalmazódik meg egy vezetőben, ha önmaga már ennek birtokában van, és szeretné ezt

munkatársaiban is megtalálni, fejleszteni. Mindezt annak érdekében, hogy a jövőben

érzelmileg intelligens szervezetet vezethessen. Így H1 hipotézisemben az érzelmileg
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intelligens vezető és a szervezeti önismeret valamint önkontroll közötti kapcsolatot fogom

vizsgálni.

A szakirodalmi áttekintésben felmerülő másik befolyásoló tényező a szervezeti kultúra ennek

a modellnek a csúcsán helyezkedik el, azaz azt feltételezem, hogy ahhoz, hogy érzelmileg

intelligens, vagyis rezonáns szervezeti kultúra alakuljon ki, annak már előfeltétele, hogy az

alkalmazottakkal és a partnerekkel való kapcsolati kompetenciák birtokában legyen a

szervezet. A szervezeti kultúra kialakítása az egyik leghosszabb folyamat eredménye ebben a

modellben, ugyanakkor az egyik legkomplexebb tényező, ezért is foglal helyet a modell

utolsó lépcsői között. Ezek alapján a feltételezések alapján az alábbi hipotéziseket

fogalmaztam meg:

• H1: A magas érzelmi intelligenciával rendelkező vezető nagyobb valószínűséggel

segíti hozzá szervezetét az átlag feletti szervezeti önismeret és önkontroll

megszerzéséhez.

• H2: Azon szervezetek, amelyekben megfigyelhető az átlag feletti szervezeti önismeret

és önkontroll nagyobb mértékben figyelhető meg az alkalmazottakkal való kapcsolati

kompetenciák birtoklása.

• H3: Az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák átlag feletti eredménye

előrejelzi a partnerekkel való kapcsolati kompetenciák terén megmutatkozó átlag

feletti eredményt.

• H4: Az alkalmazotti és partneri kapcsolatok átlag felettisége, valamint az érzelmileg

intelligens, rezonáns szervezeti kultúra között erős kapcsolat azonosítható.

Jól látható, hogy a hipotézisek magukba foglalják a korábban bemutatott vállalati érzelmi

intelligencia modell 6 elemét (az önismeret, az önkontroll, az alkalmazottakkal és a

partnerekkel való kapcsolat determinánsait, a vezető érzelmi intelligenciáját, a rezonáns

szervezeti kultúra jellemzőit), de a jelenlegi vizsgálatokból kihagyom az alkalmazottak egyéni

érzelmi intelligenciájának értékelését. Ennek legfőbb oka, hogy az alkalmazottak érzelmi

intelligenciájának hatása a szervezeti érzelmi intelligenciára nem általánosítható egy

alkalmazott válaszai alapján, ennek körüljárása jóval több kutatást igényelt volna, melynek

gátja mind anyagi, mind időbeli korlátai a kutatásomnak. Így ezen tényező vizsgálatától
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jelenlegi kutatásomban eltekintek, de a további kutatásokban, a szervezeti érzelmi

intelligencia teljes körű megismeréséhez elengedhetetlen.

Így következő hipotézisemben azt vizsgálom, hogy a fenti 6 alkotóelem tekintetében vajon

minden esetben átlag felettinek kell-e mutatkoznia a vállalatoknak ahhoz, hogy érzelmileg

intelligensek lehessenek.

• H5: Az érzelmileg intelligens vállalatnak mind a 6 alkotóelem (vezető érzelmi

intelligenciája, szervezeti önismeret, szervezeti önkontroll, alkalmazottakkal való

kapcsolati kompetenciák, partnerekkel való kapcsolati kompetenciák, rezonáns

szervezeti kultúra) tekintetében átlag feletti teljesítménnyel kell rendelkeznie.

Végezetül vizsgálat alá vonom az érzelmileg intelligens vállalatok tudásátadási hajlandóságát,

feltételezve azt, hogy az érzelmileg intelligens vállalatok tudás átadása – kifejezetten a tacit

tudás átadása – szignifikánsan eltérő képet mutat, mint az érzelmileg nem intelligens, vagyis

átlagosnak tekinthető vállalatok. Ezen gondolatok mentén a 6. hipotézisem:

• H6: A vállalati érzelmi intelligencia birtoklása elősegíti a tacit tudás átadását a

szervezetekben.

A disszertációmban tehát a feltételezéseken alapulva egy érzelmi intelligenciát alkotó

kompetencia területek közötti kapcsolatok megléte valamint erőssége kerül leírásra, azzal a

céllal, hogy a kapcsolatok erősségén alapulva a vállalatok érzelmi intelligenciájának fejlődési

útja felvázolásra kerülhessen.

5.3 Kvantitatív kutatás módszertana

Fiatal kutatóként fontosnak tartom a probléma teljes körű megismerését és egy megoldási

lehetőségének felvázolását, így első körben következtető, leíró kutatást végeztem, azzal a

céllal, hogy feltárjam a magyarországi vállalatok érzelmi intelligenciáját, és hogy feltárjam a

vállalati érzelmi intelligencia hatását a tudás megosztására.

A kutatás kvantitatív módon való lefolytatásával az adatokat számszerűvé, ezáltal jobban

elemezhető adatokká való transzformálása volt a célom. A sokaságból egyszer vételeztem

mintát strukturált kérdőív segítségével. A válaszadóknak szóban vagy írásban kellett

válaszolniuk, attól függően, hogy a megkeresésemre biztosítottak-e személyes interjút, vagy a

kérdőív online módon való kitöltését választották. A kérdőív segítségével a kérdéseket egy

meghatározott sorrendben válaszolták meg, annak fényében, hogy a kitöltés kezdete előtt
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ismertettem velük a kutatás célját, tehát a kutatási folyamat közvetlennek nevezhető. A

kérdőívben többnyire zárt kérdéseket alkalmaztam, a válaszadók előre meghatározott

választási opciók közül választották ki a vállalatukra leginkább jellemzőt, így a kapott adatok

megbízhatóak, kódolásuk, elemzésük is egyszerűbbnek bizonyult (Malhotra, 2008).

A kérdőív elkészítése előtt tanulmányoztam az interneten illetve a szakirodalomban elérhető

érzelmi intelligencia teszteket, hogy ezek alapján tudjam felépíteni a saját kérdőívemet. A

kevert érzelmi intelligencia tesztek elérhető formái mind attitűdvizsgálati módszert követnek,

így én is állításokból építettem fel a kérdőívet (1. számú melléklet). A kvantitatív kutatáshoz

használt kérdőív három fő részből tevődik össze. Az első rész a szervezet érzelmi

intelligenciáját vizsgálja 112 állítás mentén. A kérdések többsége pozitív attitűdállítás, mely

az érzelmileg intelligens szervezetek jellemzője, ugyanakkor kontrollként 27 állítást negatív

formában fogalmaztam meg a kiugró esetek vizsgálata érdekében, ellenőrzésképpen. A

kérdések zárt, strukturált kérdések, ahol a válaszadó az előre meghatározott válaszlehetőségek

közül választhatja ki a vállalatára, vezetőjére, szervezeti kultúrára leginkább jellemző

alternatívát. A kérdőívben alkalmazok néhány nominális skálát, amelyek kényszerítő

jellegűek, tehát a válaszadóknak nem adtam meg azt a lehetőséget, hogy egy kérdés esetében

nem kíván válaszolni válaszlehetőséget válassza. A kérdések többségét azonban egy 5

fokozatú skála segítségével elemeztem. Ezeknél a kérdéseknél a válaszadónak azt kellett

jelölnie egy páratlan számú, ellentétes polaritású intervallumon, hogy mennyire ért egyet egy

adott állítással. A második rész a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos gyakorlatot vizsgálja,

kifejezetten a tudás átadását szolgáló módszerek használatának gyakoriságát kell jelölnie a

válaszadónak, szintén 5 fokozatú Likert-skálán az egyáltalán nem használja-tól a gyakori

használat közötti intervallum jelölésével. Ebben a részben 18 tacit és 13 explicit tudás átadási

módszert vontam vizsgálat alá, melyek a legelterjedtebb tudásmegosztó formák. Az utolsó

részben a vállalat általános demográfiai adatait rögzítettem, a minta reprezentativitásának

ellenőrzése és általános, szervezettel kapcsolatos adatok megszerzése végett. A kérdőív

kitöltése kb. fél órát vett igénybe. Az adatokat SPSS rendszer segítségével elemeztem. Az

elemzéshez az alábbi statisztikai számításokat végeztem el:

Kereszttábla elemzés
Két gyakorisági elemzés együttes vizsgálata, nem metrikus változók közötti kapcsolat

meglétét elemzi az alábbi statisztikák segítségével:
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• Khí négyzet statisztika a megfigyelt összefüggés statisztikai szignifikanciájának

mérésére szolgál. Segít meghatározni, hogy van-e szisztematikus kapcsolat a két

változó között. A H0 null hipotézis az, hogy nincs összefüggés a két változó között.

• Kontingencia együttható: Alkalmas a kapcsolat erősségének mérésére. Értéke 0 és 1

között mozog. 0 abban az esetben, ha nincs összefüggés.

• Cramer-féle V: értéke szintén 0 és 1 között mozog, magas értéke erős összefüggést

jelent, de az összefüggés irányát nem jelöli

• Lambda: mérőszám, mely kifejezi, hogy mennyivel javul a függő változó értékének

előrejelezhetősége a független változó adott értéke mellett. Szintén 0 és 1 között

mozog. A 0 azt jelenti, hogy az eredmény nem javul.

Varianciaelemzés
A variancia elemzés ellentétben a kereszttábla elemzéssel metrikus és nem metrikus változók

közötti kapcsolatot vizsgál megadva a kapcsolat irányát. Két vagy több sokaság várható

értékeinek összehasonlítására szolgál. Azt vizsgálja van-e különbség a sokaságok átlagai

között. Olyan magyarázó statisztikai elemzési módszer mely egy független változó hatását

vizsgálja egy vagy több függő változó értékére, azaz hogy a független változó egyes

kimenetei milyen hatással vannak a függő változó kimeneteire. Az elemzés feltétele, hogy a

független változók nominális skálán legyenek értékelve, míg a függő változók metrikus

skálán. A variancia elemzés az alábbi feltételek esetén végezhető csak el:

• A függő változó normál eloszlású: a ferde és/vagy csúcsos eloszlás esetén fenn áll a

kockázata, hogy az F alacsony értéke miatt a nullhipotézist nem tudjuk elvetni akkor

sem, ha az hamis.

• Variancia homogenitás: más néven szórás homogenitás, mely azt jelenti, hogy a függő

változónak azonos szórással kell rendelkeznie a független változó eltérő szintjei

mellett. Statisztikai vizsgálata a Levene-teszttel történik, melynek nullhipotézisének

igazolása esetén az adott változó esetében a varianciaelemzés nem végezhető el. Ez az

eredmény sokszor a nem normális eloszlás következménye. Nem teljesülése nem

befolyásolja a következtetések érvényességét, nem növeli a hibás döntések számát.

Klaszterelemzés
Célja, hogy a megfigyelési egységeket/eseteket viszonylag homogén csoportokba, ún.

klaszterekbe rendezze. Mindegyik klaszter elemei hasonlók egymáshoz és különbözők más

klaszterek elemeitől. Alkalmazási területe többek között az adatcsökkentés, az így kialakított

csoportok könnyebben kezelhetőek, mint az egyedi megfigyelések. A klaszterelemzés módja
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jelen esetben a Ward-féle eljárás, ahol a klaszterátlagoktól való négyzetes euklideszi

távolságot minimalizáljuk.

A primer kutatásom során a legfőbb elvem az, hogy pontos és valósághű információkat

gyűjtsek a magyarországi vállalatok tudásmenedzselési kérdéseiről, feltárva számukra az

érzelmi intelligenciában rejlő lehetőségeket. Igyekszem objektíven tükrözni a jelenlegi

vállalati helyzetet, ezért választottam hipotéziseim igazolására a kvantitatív kutatás

lefolytatását, amelynek eredményeit a későbbiekben kvalitatív módon is meg kívánok

erősíteni.

5.3.1 Mintavétel
A mintavételi technikák közül a legegyszerűbb, legolcsóbb és legkevésbé időigényes formát,

az önkényes mintavételt választottam, melynél az egységek kiválasztása elsősorban a kutatóra

hárul. Célom ezzel az volt, hogy biztosítani tudjam, a korábbi kutatásainkban részt vevő

vállalatok nagy része ismét megkérdezésre kerülhessen, amelyek a séta módszerrel kerültek

kiválasztásra, azaz a legkönnyebben elérhető vállalatokat kérdeztem meg.

5.3.2 A minta leírása
A felmérés elindítását megelőzően próbakérdezésre került sor egy vállalatnál a kérdőív

tesztelésére, annak érdekében, hogy az esetlegesen nem relevánsnak tartott vagy nehezen

értelmezhető kérdéseket sikerüljön kiszűrni, illetve ha szükséges további válaszalternatívákat

lehessen megadni bizonyos esetekben. Ennek elvégzése után indult a felmérés 2013májusában

és 2013.október 31-én zárult. A válaszadás önkéntes alapon történt a megkeresett cégek

részéről. Kritériuma volt, hogy a kitöltő személye középvezető legyen, aki reális rálátással

rendelkezik a vállalati folyamatokra, a felsővezető stílusára és az alkalmazottak attitűdjeire

egyaránt. Ennek érdekében minimum 2 éve az adott vállalatnál kell dolgoznia. Ez időszak

alatt körülbelül 500 darab kérdőív került kiküldésre. Összesen 227 kérdőív érkezett vissza,

melyek ellenőrzése után 214 db kérdőívet sikerült bevonnom a vizsgálatba. A vállalatok

jelentős többsége (49,1 %) a könnyű elérhetőség miatt Győr-Moson-Sopron megyében

tevékenykedik, de a megkérdezettek 22 %-a Pest megyében, míg 10,7 %-a Vas megyében

folytatja tevékenységét. A mintában továbbá bevonásra került 15 Komárom-Esztergom

megyében, 12 Zala megyében és 12 Veszprém megyében működő vállalat is.
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10. ábra
A megkérdezett vállalatok székhelye

Forrás: Saját szerkesztés

Az iparágat tekintve a mintába mindhárom szektor (mezőgazdaság, ipar és szolgáltatás)
képviselteti magát. A legnagyobb százalékban, 23,8 %-kal a telekommunikációs és
kereskedelmi cégek válaszoltak, majd az autóipari és az építőipari vállalatok következnek
16,4 – 16,4 %-kal. A harmadik leggyakoribb megkérdezettek a könnyűipar területére
sorolhatóak be 10,3 %-kal. Ezután következnek a közigazgatási szervek (8,4%), az oktatás és
tanácsadás területén tevékenykedő vállalatok (7,0 %), majd a mezőgazdasági (6,1 %), a
bankszektor képviselői (5,6 %), a turizmus (3,3 %) és végül az egészségügy terén
tevékenykedő vállalatok 2,8 %-kal. A minta összetétele országos szinten nem tükrözi az
iparági megoszlást, a regionális viszonyokat tekintve azonban reprezentatívnak tekinthető, a
megkérdezés eredményei ugyanakkor nem általánosíthatók, hiszen a megkérdezés nem
véletlenszerű.

11. ábra

A válaszadók ágazat szerinti megoszlása

Forrás: Saját szerkesztés
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A hosszú távú sikereket vizsgálva rákérdeztem a vállalat alapításának évére, melynek
eredményei azt mutatják, hogy a megkérdezett vállalatok több mint 94 %-a több éves múltra
tekint vissza, majdnem egyötödük már az 1990-es évek előtt is tevékenykedett. 42 válaszadó
alapítási éve 1990 elé datálható, 96 válaszadó a rendszerváltás után, de még az ezredforduló
előtt kezdte meg működését. 64 válaszadó több mint 3 éve működik, és csupán 12 válaszadó
nyilatkozta, hogy a vállalata 2010 után alapult meg. A nyereségesség szempontjából a
válaszadók több mint 80 százaléka sikeresnek értékelte a vállalati eredményt az elmúlt 3
évben.

6. táblázat

A kvantitatív kutatásban résztvevő vállalatok alapításának éve
Megkérdezett
vállalatok alapítása

Gyakoriság Megoszlás

1990 előtt 42 19,6

1990 és 1999 között 96 44,9

2000 és 2009 között 64 29,9

2010 után 12 5,6

Összesen 214 100,0

Forrás: Saját szerkesztés

A kutatásomban szeretném eloszlatni azt a nézetet, mely szerint csak nagyvállalatok körében

elterjedt a tudás menedzsmentje a mintába kis- és középvállalatokat is bevontam, jelentős,

72%-os nagyságban.

12. ábra

A vállalat mérete

Forrás: Saját szerkesztés
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A kutatás lefolytatásául választott önkényes mintavétel és a minta összetételének elemzése

után megállapítható, hogy a kutatás eredményei nem általánosíthatóak és nem reprezentatívak

egész Magyarországot, mint sokaságot figyelembe véve. Ugyanakkor a kutatási irány

kezdetlegessége miatt átlag feletti lehetőséget biztosít a magyarországi vállalatok érzelmi

intelligencia kutatásainak megalapozásához.

5.4 Posztkvantitatív kutatás módszertana

A hipotézisek ismételt vizsgálata érdekében több, egymáshoz szorosan kapcsolódó elemzést

végeztem a felkeresett vállalatoknál: a kemény tényezők meglétét dokumentumok

elemzésével, a soft tényezők meglétét mélyinterjúval analizáltam. A kutatáshoz tehát egy

strukturálatlanabb és közvetlenebb formájú információszerzést választottam. Célom az volt,

hogy a feltételezéseimet megerősítsem, a kvantitatív kutatás eredményeit alátámasszam, az ott

kapott válaszokat valamiképp ellenőrizzem, a mélyinterjúkkal pedig feltárjam a kérdezett

egyén nézeteit, érzéseit a korábbi kutatási eredményeikkel kapcsolatban. Ezen vizsgálatok

eredményeként pedig összességében egy vállalati érzelmi intelligencia megszerzési utat

kívántam felvázolni egy koncepcióalkotó workshopon keresztül. A workshop lehetőséget

biztosított a vállalatok érzelmileg intelligenssé válásának interaktív elemzésére.

A kutatás alanyai tehát a kvantitatív kutatás során érzelmileg intelligensnek minősülő 63

vállalat, akiket mind megkerestem egy mélyebb kutatás elvégzésének szándékával. Ebből a 63

vállalatból 2014 márciusáig 16 vállalat engedélyezte kutatásomat, így 2014. február és júniusa

között lezajlott vizsgálataimban 16 vállalat vett részt, akiknél egyenként átlagosan 1 napot

töltöttem közvetlen megfigyeléssel, 2 napot mélyinterjúk lebonyolításával (2. sz. melléklet),

további 1-1 napot a betekintésre engedélyezett dokumentumok (stratégia, szervezeti ábra,

belső szabályzatok) vizsgálatával. A dokumentum-elemzés a kvalitatív kutatási technikák

alapvető módszere a mások által létrehozott dokumentumok vizsgálatára. A

dokumentumelemzés lényege a dokumentumokban található összefüggések, jellegzetességek

feltárása. A strukturálatlan szövegből „kiemeljük” és strukturált formába rendezzük a kutatás

szempontjából fontos információkat. Ez a módszer elsősorban szöveges dokumentumok

elemezésére alkalmazható, retrospektív (visszatekintő) jellegű, hiszen korábban elkészült

dokumentumok utólagos felhasználására épül. A kvalitatív kutatás végén 1 napot az érzelmi

intelligencia fejlődési útjának felvázolására fordítottam workshop keretében (tematikája a 3.

sz. mellékletben) a kvalitatív kutatásban résztvevő minden válaszadó bevonásával. A

dokumentumok esetében a tényleges meglétük mellett szövegelemzést végeztem, a korábbi
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kvantitatív kutatásban is megfogalmazott állításokban foglaltak írásbeli bizonyítékait

kerestem, míg a mélyinterjúkkal a vállalati érzelmi intelligencia területeinek jellemzőit, míg a

workshopon az érzelmi intelligencia kialakulásának és fejlődésének útját kívántam

meghatározni strukturálatlan – nagyrészt kérdőív, vezérfonal nélküli – formában. Mivel a

kvantitatív kutatás egyik fő korlátja, hogy a vezető érzelmi intelligenciájáról annak

beosztottját kérdeztem, ezt kiküszöbölendő a mélyinterjúk során törekedtem mind a vezető

megkérdezésére, mind a vállalat operatív működtetésében részt vevő vezetők,

projektmenedzserek, csoportvezetők véleményének kikérésére, s vizsgálati eredményeimet a

kettő összevetéseként tudtam megfogalmazni.

7. táblázat
A kvalitatív kutatás során alkalmazott kutatási módszerek összefoglalója

Vizsgált érzelmi intelligencia terület Alkalmazott kutatási
módszer

Az érzelmileg intelligens vezető személye. Interjú a vezetővel

Interjú az csoportvezetőkkel

A szervezeti önismeret és önkontroll birtoklása. Interjú a vezetővel

Dokumentumelemzés

Az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák birtoklása. Interjú a csoportvezetőkkel

Dokumentumelemzés

A partnerekkel kapcsolatos kompetenciák birtoklása. Dokumentumelemzés

Interjú a vezetővel

Interjú a csoportvezetőkkel

A rezonáns szervezeti kultúra Interjú a vezetővel

Interjú a csoportvezetőkkel

A vállalatok tudás átadása Dokumentumelemzés

Interjú a vezetővel

Interjú a csoportvezetőkkel

Az érzelmileg intelligens vállalat fejlődési útja Interjú a vezetővel

Interjú a csoportvezetőkkel

Forrás: Saját szerkesztés

A hipotézisek közül ötöt vizsgáltam ezzel a módszerrel, a H5 hipotézis, mely szerint a

vállalati érzelmi intelligencia modell a kevert modellek közé sorolható mélyinterjúval nem

vizsgálható.
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5.4.1 A minta leírása

A résztvevő 16 vállalat közül 10 Győr-Moson-Sopron megyében tevékenykedik, 2 vállalat

Pest megyében, míg 4 Vas megyében folytatja tevékenységét.

13. ábra
A kvalitatív kutatás során megkérdezett vállalatok székhelye

Forrás: Saját szerkesztés

Az iparágat tekintve a kvalitatív felmérésbe 4 autóiparban tevékenykedő vállalatot, 5
kereskedelmi és telekommunikációs vállalatot vontam be. Mellettük 3 válaszadó az
egészségügy terén, míg 2-2 résztvevő a bankszektor, illetve a tanácsadás szereplője.

14. ábra

A válaszadók ágazat szerinti megoszlása

Forrás: Saját szerkesztés

Ugyanakkor a vállalat méretét tekintve  12 résztvevő a középvállalati kategóriába sorolható,

míg 4 válaszadó kisvállalat.

Győr-Moson-
Sopron megye

62%

Vas megye
25%

Pest megye
13%

0
1
2
3
4
5
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6.A	KVANTITATÍV	KUTATÁS	EREDMÉNYEI

6.1 Adatok előkészítése elemzésre

A kérdőív első részében a vállalatok érzelmi intelligenciáját 112 attitűd állításon keresztül

vizsgáltam, amelynek külön-külön való elemzése nehézkessé tette volna a feladatomat, ezért a

hipotézisek igazolása előtt klaszterelemzést végeztem a válaszadók csoportokba való

tömörítése céljából. Így a kevesebb változó jobban áttekinthető vizsgálatot tett lehetővé

számomra. A korábban ismertetett Ward módszert alkalmaztam a válaszadók klaszterekbe

tömörítésére, melyben a kettőtől öt különböző klaszterbe való besorolás eseteit megvizsgálva

a vállalati érzelmi intelligencia hat különböző tényezője mentén három különböző klaszterbe

való sorolást láttam az optimális választásnak. Minden tényező (vezető érzelmi

intelligenciája, önismeret, önkontroll, alkalmazottakkal és partnerekkel való kapcsolati

kompetenciák és a rezonáns szervezeti kultúra) esetében három csoportra oszthatjuk a

válaszadókat: átlag feletti, átlagos és átlag alatt teljesítő vállalatok. A hipotézisek vizsgálata

az így besorolt klaszterek tagjainak összehasonlításán keresztül történt kereszttábla és

variancia elemzés segítségével. A kereszttábla elemzi a kapcsolat meglétét és annak erősségét,

magyarázó erejét, míg a varianciaelemzéssel arra kívánok rámutatni, hogy mely tényezők

tekintetében figyelhető meg a legnagyobb különbség a három klaszter tagjai között.

6.1.1 Klaszterelemzés eredménye
Megállapíthatjuk, hogy az egyes klaszterek attitűd állításokra adott válaszainak átlagai

szignifikánsan eltérnek az eltérő klaszterbe tartozó válaszadók esetében. A legjobb átlagokat

természetesen az átlag feletti csoportba tartozó válaszadók érték el, a második legmagasabb

átlagérték kapta az átlagos besorolást, míg a legalacsonyabb átlagértékeket az átlag alatti

klaszterbe kerülő válaszadók kapták. Az átlagok közötti eltérés és csoportba kerülő

válaszadók száma azonban tényezőnként különböző képet mutat.

Például a vezető érzelmi intelligenciájának vizsgálatakor szignifikáns eltérés mutatkozik a

klaszterek között. Az átlag feletti csoport átlaga 4,31, ami magasnak mondható. Az átlagos

klaszterbe sorolt válaszadók értéke azonban ugyanezen tényező mentén csak 3,77, míg az

átlag alatti válaszadók átlaga 2,39. Itt tehát erőteljes eltérések mutathatók ki a válaszadók

csoportátlagai között. Az önismeret tényezője mentén is hasonló szignifikáns eltérés

állapítható meg. Míg az átlag feletti eredményű válaszadók átlaga 4,42, az átlagosaké 3,7,

addig az átlag alatti csoporté csupán 2,62. A többi tényező esetén azonban nem ilyen

látványos a megkülönböztetés a klaszterelemzés lefolytatása után sem. Az önkontroll tényező
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tekintetében az átlag feletti klaszter átlagértéke (3,83) alig tér el az átlagos csoportétól (3,74),

ugyanakkor jelentősen eltérnek az átlag alatti csoportétól (3,07). Az alkalmazottakkal való

kapcsolati kompetenciák tekintetében azonban megint más a helyzet. Ezen tényező mentén az

átlag feletti (3,77) és az átlagos (2,53) csoport válaszai között szignifikáns különbség

található, az átlag alatti azonban a maga 2,08 átlagával megközelíti az átlagos csoport

középértékét. A partnerekkel való kapcsolati kompetenciák tekintetében egy standard 0,5 %-

os átlagos eltérés figyelhető meg a klaszterek között. Míg az átlag feletti csoport átlaga 4,00

értéket kap, az átlagos válaszadók középértéke 3,49, az átlag alattiaké pedig 3,04 értéket vesz

fel. A szervezeti kultúra tekintetében a helyzet hasonló az alkalmazotti kapcsolati

kompetenciákhoz, ahol az átlag feletti és az átlagos csoport között a határvonal mély (átlag

feletti klaszter középértéke 3,41; átlagos esetén 2,69), ugyanakkor az átlagos és átlag alatti

csoportba kerülő (2,58) válaszadók közötti különbség nem jelentős.

8. táblázat

A kvantitatív kutatás klasztereinek átlagai alkotóelemenként

Átlag feletti klaszter
átlaga

Átlagos klaszter
átlaga

Átlag alatti
klaszter átlaga

Vezető érzelmi intelligenciája 4,31 3,77 2,39
Vállalati önismeret 4,42 3,7 2,62
Vállalati önkontroll 3,83 3,74 3,07
Alkalmazottakkal való
kapcsolati kompetenciák

3,77 2,53 2,08

Partnerekkel való kapcsolati
kompetenciák

4,00 3,49 3,04

Rezonáns szervezeti kultúra 3,41 2,69 2,58

Forrás: Saját szerkesztés

Az egyes klaszterekben megmutatkozó átlagokat elemezve elmondhatjuk, hogy az állításokra

adott skálaértékek csökkenő tendenciája figyelhető meg az átlag feletti klasztertől az átlag

alatti csoport felé haladva az attitűd állítások több mint 80 %-a esetében. Némely esetben az

értékek közötti különbség jelentősen eltér, máshol azonban csekély különbség figyelhető meg.

Például, a vezető érzelmi intelligenciája tekintetében a stresszes helyzetek kezelésének átlaga

egy egész számmal csökken a klaszterek között, így az átlag feletti klaszterben 4,61-es átlagot

mutat, míg az átlagosban 3,81-et, az átlag alattiban pedig csupán 2,78-as átlagértéket ér el.

Míg a vezető visszajelzés adásának értéke az átlag feletti csoportban 3,85, az átlagosban 3,43,

míg az átlag alattiban 2,57. Ugyanakkor vannak fordított tendenciát mutató válaszok is, mint a

vezető céggel szembeni lojalitásának tekintetében azt látjuk, hogy az átlag feletti csoportban
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jellemző leginkább a vállalat teljesítményére való túlzott büszkeség, és az átlag alatti csoport

tekintetében éri el a normális méretet. Mindemellett természetesen olyan kiugró esetek is

megfigyelhetők, ahol az átlagos csoport érte el a legmagasabb átlagot, mint a szervezet

alkalmazkodóképessége esetében, ahol az átlag feletti klaszter átlaga 3,94, az átlagos csoporté

4,27, míg az átlag alattié 3,08.

Ezek alapján azonban még egy fontos megállapítást tehetünk, hogy az átlag feletti csoportba

való kerülésnek nem volt minden esetben feltétele az, hogy minden tényező tekintetében

magas/átlag feletti értéket érjenek el a vállalatok. Míg a vezető érzelmi intelligenciája és a

vállalati önismeret tekintetében az átlag feletti eredmények az átlagban is nyomon követhetők,

addig az önkontroll és az alkalmazotti és partneri kapcsolati kompetenciák tekintetében a jó

eredmény elég volt az átlag felettiséghez, míg a rezonáns szervezeti kultúra tekintetében a

közepesnél alig jobb átlagértékkel már az átlag felettien teljesítők közé sorolódtak a

válaszadók a klaszterelemzés elvégzése után.

9. táblázat

A válaszadók gyakorisága a hat tényező mentén kialakuló klaszterekben
Átlag feletti Átlagos Átlag alatti Nem került

besorolásra
Vezető érzelmi intelligenciája 54 74 76 10
Vállalati önismeret 53 124 36 1
Vállalati önkontroll 35 73 100 6
Alkalmazottakkal való
kapcsolati kompetenciák

128 60 17 9

Partnerekkel való kapcsolati
kompetenciák

128 38 44 4

Rezonáns szervezeti kultúra 115 64 29 6

Forrás: Saját szerkesztés

A klaszterátlagok közötti különbségek megléte és hiánya előre vetíti a klaszterben helyet

foglaló válaszadók gyakoriságának várható eredményeit, nagymértékben torzítva azt az

előzetes feltételezést, hogy a hierarchia lépcsőin felfelé haladva az átlag feletti csoportba

tartozók száma folyamatosan csökken. Az alkalmazotti és partneri kapcsolat valamint a

szervezeti kultúra átlag feletti klaszterének alacsony középértéke azonban sejtette, hogy

ezeknél a tényezőknél az átlag feletti csoportba való kerülés alacsonyabb küszöbe miatt

többen kapnak helyet, mint a vezető érzelmi intelligenciája, valamint a vállalati önismeret és

önkontroll esetében. A gyakorisági eloszlás azonban arra is enged következtetni, hogy az

ahány ház, annyi szokás elvén az érzelmi intelligenciát a vállalatok nagy része nem az
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érzelmileg intelligens vezető lépcsőjénél kezdi, hanem adott esetben a szervezeti kultúra

megváltoztatásánál. Továbbá figyelembe kell venni, hogy bár lehet egy vállalatnál magas

munkavállalói elégedettség, jó munkatársi kapcsolat, az nem feltétlenül jelenti, hogy adott

szervezet érzelmileg intelligens lenne. Ezek a gyakorisági mutatók arra engednek

következtetni, hogy a jelenlegi magyarországi helyzetben a vállalatok sokkal nagyobb

hangsúlyt fektetnek a vállalaton belüli és kívüli kapcsolatok ápolására, mint a vezető érzelmi

intelligenciájára vagy az átlag feletti szervezeti politikára.

6.2 Hipotézisek igazolása

A hipotézisek igazolása érdekében kettős vizsgálatot folytattam a kérdőív eredményei alapján:

• egyrészt vizsgáltam a klaszterelemzés eredményeként keletkezett nominális skálák

különbözőségét kereszttáblák segítségével, annak érdekében, hogy az eredmények

közötti szignifikáns kapcsolat meglétét és erősségét igazoljam;

• másrészt varianciaelemzést végeztem a kérdőív egyes állításaira adott válaszok

átlagaiban fellelhető különbözőségek értékelése érdekében.

10. táblázat

A hipotézisek igazolására alkalmazott módszerek a kvantitatív kutatás során

Hipotézis Alkalmazott kutatási módszer

H1: A magas érzelmi intelligenciával

rendelkező vezető nagyobb valószínűséggel
segíti hozzá szervezetét az átlag feletti

szervezeti önismeret és önkontroll
megszerzéséhez.

Klaszterek közötti kereszttábla elemzés

Alátámasztás: Varianciaanalízis (független

változó: a vezető érzelmi intelligenciájának

klaszterei, függő változó a szervezeti

önismeret és önkontroll vizsgálatára

használt állítások skála értékei)

H2: Azon szervezetek, amelyekben

megfigyelhető az átlag feletti szervezeti
önismeret és önkontroll nagyobb mértékben

figyelhető meg az alkalmazottakkal való
kapcsolati kompetenciák birtoklása.

Klaszterek közötti kereszttábla elemzés

Alátámasztás: Varianciaanalízis (független

változó: a szervezeti önismeret és

önkontroll klaszterei, függő változó az

alkalmazottakkal való kapcsolati

kompetenciák vizsgálatára használt

állítások skála értékei)

H3: Az alkalmazottakkal való kapcsolati Klaszterek közötti kereszttábla elemzés
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kompetenciák átlag feletti eredménye
előrejelzi a partnerekkel való kapcsolati

kompetenciák terén megmutatkozó átlag
feletti eredményt.

Alátámasztás: Varianciaanalízis (független

változó: az alkalmazottakkal kapcsolatos

kompetenciák klaszterei, függő változó a

partnerekkel való kapcsolati kompetenciák

vizsgálatára használt állítások skála

értékei)

H4: Az alkalmazotti és partneri kapcsolatok
átlag felettisége, valamint az érzelmileg

intelligens, rezonáns szervezeti kultúra
között erős kapcsolat azonosítható.

Klaszterek közötti kereszttábla elemzés

Alátámasztás: Varianciaanalízis (független

változó: az alkalmazottakkal és a

partnerekkel való kapcsolati kompetenciák

klaszterei, függő változó a szervezeti

kultúra vizsgálatára használt állítások skála

értékei)

H5: Az érzelmileg intelligens vállalatnak

mind a 6 alkotóelem (vezető érzelmi
intelligenciája, szervezeti önismeret,

szervezeti önkontroll, alkalmazottakkal való
kapcsolati kompetenciák, partnerekkel való

kapcsolati kompetenciák, rezonáns
szervezeti kultúra) tekintetében átlag feletti

teljesítménnyel kell rendelkeznie.

Varianciaelemzés minden egyes tényezőre

külön-külön (független változó az adott

tényező klaszterelemzési csoportja, függő

változó ugyanazon tényező vizsgálatára

használt állításokra adott válaszok)

H6: A vállalati érzelmi intelligencia
birtoklása elősegíti a tacit tudás átadását a

szervezetekben.

Kereszttábla elemzés

A tudásátadási eszközök használatának

vizsgálatára vonatkozóan varianciaanalízis

(független változó a vállalat érzelmi

intelligenciájának nominális skálája, függő

változó a tudás átadására szolgáló eszközök

használati gyakoriságának skálái)

Forrás: Saját szerkesztés

A kutatásom eredményeit az egyes hipotézisek vizsgálata mentén mutatom be.



103

H1: A magas érzelmi intelligenciával rendelkező vezető nagyobb
valószínűséggel segíti hozzá szervezetét az átlag feletti szervezeti önismeret
és önkontroll megszerzéséhez.

Az első hipotézisben azt kívánom alátámasztani,

hogy kapcsolat van az érzelmileg intelligens vezető

és a szervezeti önismeret és önkontroll

kompetenciáinak megszerzése között. Azt kívánom

igazolni, hogy a magasabb érzelmi intelligenciával

rendelkező vállalati vezetők sokkal nagyobb

hajlandóságot mutatnak arra, hogy a vállalat nyitott

legyen a környezete megismerésére és a piac

változásainak folyamatos nyomon követésére, hiszen az egyén szintjén megjelenő érzelmi

kompetenciáit igyekszik a szervezet szintjén is megvalósítani, életre hívni. Így ahogy ő maga

folyamatosan keresi cselekvéseiről való visszaigazolást, ugyanezt a szervezet működtetése,

vezetése során is kutatja. Ahogy az ő jellemében egyéni szinten megjelenik a

teljesítménymotiváció, úgy a vállalata irányítása során is képes magas szintű szervezeti

célokat megfogalmazni, a vállalat piaci helyzetének (erősségeinek, gyengeségeinek)

megfelelően, s a célok eléréséhez vezető úton tartás érdekében következetesen koordinálja

alkalmazottait. Vizsgálatommal azt kívántam alátámasztani, hogy azon vezetők, akik az

érzelmi kompetenciákat egyéni szinten birtokolják, sokkal nagyobb valószínűséggel reálisan

ítélik meg saját vállalatuk piaci pozícióját. Feltételezem, hogy a tiszta jövőképpel rendelkező

vezető képes tiszta víziót adni vállalata működtetéséhez is, azt megfelelően széles körben

kommunikálja. Épp ez utóbbi igazolása érdekében nem a felső vezetőket kérdeztem, hanem a

vezetés következő szintjén helyet foglaló vezetőket, hogy ők mennyire látják ezt tisztán. A

hipotézis igazolására először megvizsgáltam mindkét tényezőcsoport esetében a kérdőív

állításaira adott válaszok átlagait, általános következtetések levonása érdekében.

A jelölt válaszok magas átlagértékéből (xa) arra következtethetünk, hogy a vezető pozíciót

betöltő személyek tiszta jövőképpel rendelkeznek (xa=3,9), világos célokat tűznek ki maguk

elé, melynek eléréséért belső motiváció hajtja (xa=3,7), s melyben az anyagi dolgok kevésbé

játszanak szerepet (negatív állítás xa=3,9). A kihívásokat a vezetők a középvezetőik szerint

élvezik, az újszerű feladatok végrehajtásába bátran belevetik magukat (xa=3,94), ugyanakkor

tudatosan nem keresik a kihívásokat, a probléma megoldása után pedig a visszajelzés helyett
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(xa=3,19) jellemzőbb, hogy hátradőlnek a vezetői székben (amelyet az előírt feladat

elvégzésével való megelégedés xa=3,31 mutat).

A kérdőív attitűdállításaira adott válaszok eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a vezetők

többsége nem bírja a kritikát, hibáit igyekszik orvosolni, önbizalommal leplezni (xa=4,21),

vagy fejleszteni (xa=3,62), ugyanakkor épp emiatt nehezen fogadja el, ha másnak van igaza

(xa=3,38). Ezt magyarázhatja az is, hogy még uralkodik az a nézet, mely szerint a főnök nem

hibázhat, ugyanígy az alkalmazottak hibái esetén sem elnéző, bár törekszik a közvetlen

kapcsolat kialakítására.

A stresszt a vezető is nehezen kezeli (xa=3,59), a szervezet is valamilyen formában megérzi

ezt, derűlátása csökken (xa=3,55). Ugyanígy megmutatkozik a szervezetekben, ha a vezető

nincs jelen testileg, ahogy a mondás is tartja „cincognak az egerek” ilyen esetekben, amint azt

az átlagok is mutatják (xa=3,52)

A vezetők többsége esetében kiemelkedő érték a lojalitás (xa=4,28), a hűség a szervezet iránt,

a szervezeti célok előbbre helyezése az egyéni céloknál (xa=4,09) és a szavahihetőség

(xa=3,83). S bár az eredményorientált gondolkodás, a számszerűsíthető kedvező bevételi

adatok kizárólagos uralma háttérbe szorult (xa=2,79), ez nem jelenti, hogy a következetes

ellenőrzés ne lenne jellemző (xa=3,79). A válaszadók többsége azonban nyereséges

eredménnyel zárta az elmúlt éveket.

11. táblázat
A vezető érzelmi kompetenciáinak vizsgálatára szolgáló állítások eredményei

Állítás Átlag
A főnököm lojális a céghez 4,28
A főnököm megfelelő mennyiségű önbizalommal rendelkezik 4,21
A főnököm a hibáit saját alkalmatlanságának bizonyítékaként tekinti 4,21
A főnököm könnyen feladja saját véleményét, ha konfliktusba keveredik
alkalmazottjával

4,18

A főnököm minden döntése előtt figyelembe veszi a szervezet céljait 4,09
A főnököm rendkívül nyitott az új információk megszerzésére 3,96
A főnököm mindig nyitott az újabb és újabb kihívásokra 3,94
Sokszor úgy érzem, a főnököm csak a pénzért dolgozik 3,93
A főnököm véleményem szerint nagyon lelkes 3,93
A vezetőmnek határozott jövőképe van 3,9
A főnököm mindig megtartja a szavát 3,83
A főnököm bizalmat gerjesztő személyiség 3,79
A főnököm gyakorta körbejár a cégben 3,79
A főnököm következetes 3,76
A főnököm könnyedén megbirkózik egyidejűleg több feladattal is 3,74
Sokszor úgy érzem, a főnököm igazán lelkesedik a munkájáért 3,7
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A főnököm sosem húzódik vissza a konfrontálódástól, ha valaki hibázott 3,68
A főnököm sokszor elveszik a részletekben 3,64
A főnököm folyamatosan fejleszti önmagát 3,62
A főnököm jól viseli a változásokat 3,61
A főnököm jól kezeli a stresszes helyzeteket 3,59
Véleményem szerint a főnököm etikusan cselekszik minden esetben 3,58
A főnököm megpróbáltatások idején is derűlátó marad 3,55
A főnököm jelenléte akkor is érezhető a szervezetben, ha ő maga nincs is
jelen

3,52

A főnököm bátran vállalja a kockázatot 3,49
Úgy érzem, a főnököm mindig tanul a hibákból 3,42
A főnököm szűkös határidő esetén is nyugodt marad 3,38
A főnököm képes beismerni, ha hibázott és magára vállalja a felelősséget 3,38
A főnököm türelmes 3,38
A főnököm sosem elégszik meg azzal, ha elvégzi az előírt feladatokat 3,31
A főnököm könnyedén leegyszerűsíti a vállalat felső vezetésének
bonyolultnak tűnő követeléseit

3,27

A főnök mindig ad visszajelzést a munkatársaknak 3,19
A főnököm keresi a visszajelzéseket a saját munkájával kapcsolatban 3,1
A főnököm elnéző, ha hibát követek el 3,05
A főnököm folyamatosan áradozik a cég hírnevéről 3,03
A főnökömet csak az eredmények érdeklik 2,79

Forrás: Saját szerkesztés

A szervezeti önismeret tekintetében az átlagok vizsgálata sok elmaradást mutat. Sok

válaszadó panaszkodott az önfejlesztés ösztönzésének hiányára (xa=3,36), a szervezet

céljainak nem ismeretére (xa=3,57), nem kommunikálására. Bár a válaszadók többsége

kiemelte, hogy a piac ismerete, elemzések készítése éves szinten elvégzésre kerül (xa=3,86),

nyomon követik a szervezeti problémákat is, az azokból való ismeretek, tapasztalatok

összegyűjtése és tárolása azonban nem történik meg (xa=3,44). Ugyanakkor a piaci

információkat folyamatosan nyomon követik, benchmarkingot is sok válaszadó készít, a

szervezeti információk azonban csak eseti jelleggel kerülnek a nagy publikum elé.

12. táblázat

A szervezeti önismeret és önkontroll érzékelésének eredményei

Állítás Átlag

A szervezet vállalja a felelősséget termékei/szolgáltatásai minőségéért 4,32

Úgy érzem, a főnököm céljai megegyeznek a szervezet céljaival 4,05

A szervezet tisztában van azzal, mely tényezői jelentenek előnyt és
hátrányt számára

3,9
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A szervezet folyamatosan figyeli a piac reakcióit, ügyfeleitől visszajelzést
kér

3,86

A szervezet folyamatosan keresi az információkat a versenytársakról 3,81

Hiba esetén a főnökömet csak a hibás megtalálása érdekli 3,67
A szervezet képes gyorsan alkalmazkodni a piaci kihívásokhoz 3,65

A szervezet igyekszik új igényeket felkelteni 3,64

A sok egymás mellett futó projekt megzavarja a cég normál működési
rendszerét

3,6

A szervezet minden külső tájékoztatást szívesen fogad 3,58

A szervezet probléma esetén nemcsak megoldani igyekszik azt, hanem
keresi az okát, hogy a jövőben a hibát elkerülhesse

3,58

A szervezetem jól körülhatárolt jövőképpel rendelkezik, melyet én is
ismerek

3,57

A szervezet folyamatosan elemzi a hibákat és igyekszik tanulni azokból 3,44

A szervezetet nagyon innovatívnak vélem 3,37
A szervezet támogatja az önálló tanulást, továbbfejlesztést 3,36
A szervezet nyíltan, vádaskodás nélkül tudja fogadni az
eseményekről/problémákról való beszámolást és a tapasztalatok
megosztását

3,28

A szervezet csak etikusan cselekszik, akár a hírnév kárán is 3,28
A szervezet olyan döntéseket is felvállal, melyek népszerűtlenné tehetik 2,86

A szervezetben megérződik, ha közeleg egy projekt határideje 2,46

Forrás: Saját szerkesztés

A szervezeti önkontroll tekintetében még rosszabb helyzet rajzolódik ki a válaszok

gyakoriságát tekintetbe véve. A szervezetek piaci igényekhez, változásokhoz való

alkalmazkodásának 3,65-ös átlaga arra enged következtetni, hogy addig próbálják megtartani

a régi rendszert, amíg már egyáltalán nincs rá vevő, nehezen változtatnak. A piaci

értékesítésből, illetve a vállalati működésből eredő hibákat a legtöbbször igyekeznek

összegyűjteni a későbbi, ismételt fellépésének kiküszöbölése érdekében (xa=3,58),

ugyanakkor a hibáról való beszámolást a főnöknek igyekeznek eltussolni, annak rossz

fogadtatása végett (xa=3,28), abban reménykedve, hogy akad addig valami jó hír, ami

tompítja a rossz hír élét. A határidőkből való kicsúszás esetében mutatkozott a legrosszabb

eredmény, 39 válaszadó szerint szinte a mindennapi élet része az állandó csúszás, míg 84

válaszadó szerint gyakori jelenség. A közepes átlag (3,6) mutatja, hogy a sok egymás mellett

párhuzamosan futó projekt, termék megérződik a szervezetben, gátolhatja a hatékony
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működést. Az egyetlen pozitív tényező ebben a csoportban a termék/szolgáltatások

minőségéért vállalt garancia és felelősség magas átlagértéke (xa=4,32).

A hipotézis igazolása érdekében elvégzett kereszttábla elemzés eredménye azt mutatja, hogy a

vállalati önismeret terén átlag feletti eredményt elérő válaszadók (az összes válaszadó 26%-a)

közel 40%-a átlagos érzelmi intelligenciával rendelkező vezetők irányítása alatt működnek.

Fordítottan megvizsgálva, a átlag feletti érzelmi intelligenciával rendelkező vezetők (54

válaszadó) több mint fele (51,9%-a) csak átlagos vállalati önismeretre képes. Az átlag alatti

érzelmi intelligenciával rendelkező vezetők (összesen 76 válaszadó) az esetek felében

(57,9%-ában) a vállalati önismeret tekintetében átlagos eredményt értek el, míg az átlag alatti

vállalati önismerettel rendelkező válaszadók 80%-a esetében magyarázat az átlag alatti

érzelmi intelligenciával rendelkező vezető.

13. táblázat

Vállalati önismeret és a vezetők érzelmi intelligenciája közötti kereszttábla elemzés
A vezetők érzelmi intelligenciája

Összesenátlag feletti átlagos átlag alatti

Vállalati önismeret átlag feletti Mennyiség 25 21 7 53

Megoszlás 46,3% 28,8% 9,2% 26,1%

átlagos Mennyiség 28 48 44 120

Megoszlás 51,9% 65,8% 57,9% 59,1%

átlag alatti Mennyiség 1 4 25 30

Megoszlás 1,9% 5,5% 32,9% 14,8%

Összesen Mennyiség 54 73 76 203

Megoszlás 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Forrás: Saját szerkesztés

A statisztikai mutatókat vizsgálva ugyan azt látom, hogy ebben az esetben szignifikáns

kapcsolat figyelhető meg, hiszen mindhárom vizsgált mutató esetében (Pearson-féle Khí

négyzet, Cramer-féle V mutató és Kontingencia mutató) a szignifikancia értéke 0,05 alatti, a

Cramer-féle V és a kontingencia mutató értékét vizsgálva azonban megállapíthatjuk, hogy a

kapcsolat közepes ugyan (értéke 0,334 és 0,427), de szignifikáns.
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14. táblázat

A vállalati önismeret és a vezető érzelmi intelligenciája közötti kapcsolat mutatószámai

Érték Szignifikancia

Pearson-féle Khí négyzet 45,239 ,000

Cramer-féle V mutató 0,334 ,000

Kontingencia 0,427 ,000

Vizsgálatba bevont esetek

száma

203

Forrás: Saját szerkesztés

Következő lépésben megvizsgáltam, hogy a vezető érzelmi intelligenciája milyen hatással van

a vállalati önkontroll kompetenciáinak birtoklására. Először a megoszlási táblázatot veszem

vizsgálat alá. Ebből látszik, hogy az eredmény hasonló a vállalati önismeret eredményeihez. A

átlag feletti eredményt elérő érzelmileg intelligens vezetők (összesen 53 válaszadó) majdnem

fele (49,1%-a) a vállalati önismeret terén csak átlagos eredményt értek el. A átlag feletti

vállalati önkontrollal rendelkező csoportba csupán 35 válaszadó került, akiknek a fele (16

válaszadó) ugyan az átlag feletti érzelmi intelligenciájú vezetői csoportból került ki,

ugyanakkor jól látható, hogy a másik fele (17 válaszadó) csak átlagos érzelmi intelligenciájú

vezetővel rendelkezik. Az átlagos érzelmi intelligenciájú vezető az esetek majd 40 %-ában

csak átlagos, míg meglepő módon 37%-ban átlag alatti vállalati önismeretet eredményezett.

Az átlag alatti érzelmi intelligenciával rendelkező vezető ugyanakkor az esetek 77 %-ában

magyarázza az átlag alatti vállalati önkontrollt is.

15. táblázat

Vállalati önkontroll és a vezetők érzelmi intelligenciája közötti kereszttábla elemzés
A vezetők érzelmi intelligenciája

Összesenátlag feletti átlagos átlag alatti

Vállalati önkontroll átlag feletti Mennyiség 16 17 2 35

Megoszlás 30,2% 23,3% 2,7% 17,5%

átlagos Mennyiség 26 29 15 70

Megoszlás 49,1% 39,7% 20,3% 35,0%

átlag alatti Mennyiség 11 27 57 95

Megoszlás 20,8% 37,0% 77,0% 47,5%

Összesen Mennyiség 53 73 74 200

Megoszlás 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Forrás: Saját szerkesztés
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Ezek alapján nem meglepő, hogy a statisztikai számítások szignifikáns kapcsolatot jeleznek a

tényezők között, hiszen az átlag alatti vállalati önkontroll sok esetben az átlag alatti vagy

esetenként az átlagos vezetői érzelmi intelligenciával magyarázható, ugyanakkor az átlag

feletti vezetői érzelmi intelligencia nem magyarázza teljes körűen a vállalati önkontroll átlag

feletti eredményét. Mind a Cramer-féle, mind a kontingencia mutató közepes kapcsolatot

mutat (0,342 és 0,436) a tényezők között. Összességében ez azt jelenti, hogy összefüggés

ugyan tapasztalható a vállalati önismeret és önkontroll, valamint a vezető érzelmi

intelligenciája között, ehhez azonban más tényezők is nagy mértékben hozzájárulnak.

16. táblázat

A vállalati önkontroll és a vezető érzelmi intelligenciája közötti kapcsolat mutatószámai

Érték Szignifikancia

Pearson-féle Khí négyzet 46,840 ,000

Cramer-féle V mutató 0,342 ,000

Kontingencia 0,436 ,000

Vizsgálatba bevont esetek

száma

200

Forrás: Saját szerkesztés

A fenti megállapítások alapján azt mondhatjuk, hogy a H1 hipotézist, mely szerint az átlag

feletti szervezeti önismeret és önkontroll, valamint a vezető kiemelkedő érzelmi

intelligenciája kapcsolatban áll, elfogadom. Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy a

kapcsolat a vizsgált mutatók alapján közepesen erős, további vizsgálatok szükségesek a

kapcsolat megállapításához. Annak megállapítása érdekében, hogy az érzelmileg intelligens

vezető mely önismereti és önkontrollbeli kompetencia megszerzésére van leginkább hatással,

varianciaanalízissel elemeztem. Ennek során vizsgáltam, hogy a vezető érzelmi

intelligenciájában átlag feletti, átlagos vagy átlag alatti klaszterbe kerülő válaszadók között

mely kompetencia esetén van szignifikáns különbség a vállalati önismeret és önkontroll terén.

Az elemzés heterogenitását biztosító Levene-teszt elvégzése után az elemzésbe bevonásra

kerülő 13 állításra az alábbi eredmények születtek: 10 állításnál az eltérés szignifikáns, 3

állítás esetében azonban az eltérés nem állapítható meg.



110

17. táblázat

A vezető érzelmi intelligenciájának hatása a vállalati önismeret és önkontrollra

Állítás Átlag feletti
klaszter
átlaga

Átlagos
klaszter
átlaga

Átlag alatti
klaszter
átlaga

A szervezet folyamatosan figyeli a piac
reakcióit, ügyfeleitől visszajelzést kér

4,28 3,86 3,63

A szervezet folyamatosan keresi az
információkat a versenytársakról

4,11 3,89 3,63

A szervezet képes gyorsan alkalmazkodni a
piaci kihívásokhoz

4,11 3,73 3,21

A szervezet minden külső tájékoztatást
szívesen fogad

4,09 3,67 3,25

A szervezet támogatja az önálló tanulást,
továbbfejlesztést

3,91 3,5 2,96

A szervezetet nagyon innovatívnak vélem 3,83 3,55 2,91
A szervezet folyamatosan elemzi a hibákat és
igyekszik tanulni azokból

3,8 3,61 3,13

A szervezet nyíltan, vádaskodás nélkül tudja
fogadni a problémákról való beszámolást és a
tapasztalatok megosztását

3,74 3,39 2,88

A sok egymás mellett futó projekt
megzavarja a cég normál működési
rendszerét

3,27 3,8 3,81

Hiba esetén a főnökömet csak a hibás
megtalálása érdekli

3,26 3,85 4,13

Forrás: Saját szerkesztés

A táblázat alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:

• A vezető érzelmi intelligenciája hozzájárul a szervezeti hibákból való tapasztalatok

összegyűjtésére. Az átlag feletti vezetői érzelmi intelligenciával rendelkező

válaszadók körében megfigyelhető, hogy nyitottabbak a kívülről jövő információkra, a

piaci igények előzetes feltárására, az ügyfelek visszajelzéseinek vizsgálatára.

Ugyanakkor alkalmazkodóképességük és innovativitásuk is jobb.

• Az átlag feletti érzelmi intelligenciával rendelkező vezető jobban ösztönzi az egyének

önálló tanulását, és fejlesztését, igazságosabban fogadja az egyéni hibák vétségét is,

hiszen ebben is a fejlődés lehetőségét látja.

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk a H1 hipotézis vizsgálatával kapcsolatban, hogy a

vállalati önismeret és önkontroll, valamint a vezető érzelmi intelligenciája között közepes, de

szignifikáns kapcsolat található, mely összefüggés leginkább a szervezeti hibákból való

tanulás, a külső információk iránti nagyobb nyitottság, az alkalmazkodóképességük és
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innovativitásuk, valamint az alkalmazottak folyamatos tanulásának támogatása terén

mutatkozik meg.

H2: Azon szervezetek, amelyekben megfigyelhető az átlag feletti szervezeti

önismeret és önkontroll nagyobb mértékben figyelhető meg az

alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák birtoklása
A hipotézisben azt kívánom igazolni, hogy

azon szervezetek, amelyek a szervezeti

önismeret és önkontroll tekintetében átlag

feletti kategóriába kerültek, az

alkalmazottakkal való kapcsolatok

alakítása, ill. irányítása terén is az átlag

feletti eredményre törekednek.

Gyakorlatiasan megfogalmazva azt

vizsgálom, hogy a szervezeti önismeret

elemei hatással vannak-e az alkalmazotti kapcsolatokra, azok elégedettségét szolgálja-e.

Vizsgálom továbbá, hogy a szervezet jövőképének vagy piaci környezetének ismerete

kapcsolatban áll-e az alkalmazottak érzelmeire, kompetenciáira, motiváltságukra vagy épp

hozzájárulnak-e az alkalmazottak hatékony befolyásolásához. Megvizsgálom, hogy például

azok a szervezetek, amelyek támogatják az önálló tanulást, az önfejlesztést elégedettebb

alkalmazottakkal rendelkeznek-e. Vagy a tiszta vállalati célokhoz mennyire igazítják hozzá a

munkaköri leírásokat az alkalmazottak véleménye szerint. A korábbiakhoz hasonlóan ezen

hipotézisnél is elsőként egyváltozós elemzést végeztem az alkalmazottakkal való kapcsolat

vizsgálatára szolgáló állítások átlagainak értékelésével (a szervezeti önismeret és önkontroll

tekintetében ezt már bemutattam):

• Az alkalmazottakkal kapcsolatos kompetenciák tekintetében elmondható, hogy bár

mutatkozik ösztönzés (xa=3,48) az egyének és csoportok közötti bizalom kialakítására,

az együttműködés támogatására, nem jellemző a csoportmunkában való munkavégzés

(xa=2,74) a szervezetek többségénél. A piaci változások következtében egyfajta

alapkövetelménnyé vált az alkalmazottak tréningeken és tanfolyamokon való

továbbfejlesztése (xa=3,01), az átlag alacsony értéke miatt azonban arra

következtethetünk, hogy ez inkább eseti jellegű. Valamivel inkább jellemző a
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változatos, kihívást jelentő feladatok adása (xa=3,14), ezáltal az önfejlesztés vagy

tapasztalás mentén való fejlődés támogatása (xa=3,35).

• A válaszok alapján azt látjuk, hogy a vezető igyekszik közvetlen kapcsolatot kiépíteni

az alkalmazottakkal, ajtaja mindig nyitva áll (xa=3,84), nemcsak szakmai, de

magánjellegű gondok megtárgyalása előtt is (xa=3,5). Az alkalmazottak ezt pozitívan

értékelik, sokuk számára a vezető példát mutat (xa=3,54), inspirációt ad (xa=3,66).

Amit hiányolnak, az a döntésekbe való bevonás és a visszajelzések hiánya (xa=2,85),

bár ez utóbbiak a teljesítményértékelések alkalmával felszínre kerülnek.

• Az alkalmazottak meg vannak elégedve a feladatokkal, kellőképpen motiválják őket.

Bár kiemelték, hogy a legtöbb szervezet eredményorientáltan működik (ahogy azt a

közepes átlag is mutatja, xa=3,51), a dolgozói elégedettséget is fontosnak tartják, igaz

többen gyengének ítélték a teljesítmény elismerését, hiányolják a szervezeti sikerek

közös ünneplését (xa=3,38).

18. táblázat

Az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák érzékelése

Állítás Átlag
A főnököm sokszor olyan célt tűz ki elém, amit képtelenség elérni 3,9
A főnök ajtaja mindig nyitva áll az alkalmazottak előtt 3,84
A szervezet egésze segít az újoncoknak beilleszkedni 3,7
A főnököm képes inspirálni az alkalmazottakat 3,66
A szervezet ösztönzi a csoportmunkát, együttműködést az
alkalmazottak körében

3,61

A főnököm képes magával ragadni a munkatársait 3,56
A főnököm példát mutat számomra 3,54
A főnököm mindig figyel arra, amit a munkatársai mondanak neki 3,54
A főnököm ritkán hangsúlyozza a feladatok teljesítésének
jelentőségét

3,52

A szervezetem számára csak a minőség és a vevői elégedettség
fontos, a dolgozói elégedettség nem

3,51

A vezető hosszasan képes elbeszélgetni alkalmazottaival, nemcsak
a napi ügyekről, de annak terveiről is

3,5

A vezetők ösztönzik az egyének és csoportok közti bizalmat,
együttműködést és kollaborációt

3,48

A szervezet támogatja az alkalmazottak továbbfejlesztését 3,46
Az ellátandó feladatok mind meghatározottak a munkaköri
leírásban

3,43
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A főnököm sokszor nem ad világos utasítást, így nekem kell
kitalálnom, hogy mit is várnak el tőlem

3,43

A főnököm mindig talál időt arra, hogy meghallgassa az
alkalmazottak gondjait

3,38

A főnököm időnként rávilágít az erős és gyenge pontjaimra is 3,38
A szervezet együtt ünnepli a sikert 3,38
A szervezet folyamatos fejlesztésre ösztönzi alkalmazottait 3,35
A szervezet támogatja az új ötleteket, dolgozóit kreativitásra
ösztönzi

3,34

A szervezet folyamatosan új kompetenciákat fejleszt 3,33
Az eredményes munka jutalma a siker és elismerés 3,27
A főnököm minden felsőbb vezetői döntést kommunikál az
alkalmazottak felé

3,26

A főnököm képes azonosítani az emberek fejlődési igényeit 3,21
A főnököm képes elfogadni a tőle eltérő nézeteket is 3,16
A főnököm mindig olyan feladatot bíz rám, melyek fejlesztik a
képességeimet

3,14

A szervezet sikerességét csak az eladott mennyiségben mérik 3,13
A szervezet folyamatos továbbképzéseket szervez
alkalmazottainak

3,01

A főnököm gyakran kikéri alkalmazottai véleményét nagyobb
döntések előtt

2,85

Az alkalmazottak feladataikat döntően projektcsoportokban végzik 2,74
Az alkalmazottak érdekében a főnököm képes lenne áthágni a
szabályokat is

2,31

Forrás: Saját szerkesztés

Az állítások száma és heterogenitása miatt a szervezeti önismeretet és az önkontrollt külön

kezeltem a vizsgálatoknál, nem vontam össze szervezeti önismeret néven, így a hipotézis

igazolásához mindkét tényező kapcsolatát külön-külön megvizsgáltam az alkalmazottakkal

való kapcsolati kompetenciák tekintetében. Elsőként vizsgáltam a kereszttáblákat, a kapcsolat

meglétét és erősségét, majd a varianciaelemzéssel a leginkább eltérő tényezőket.

A vállalati önismeret és alkalmazottakkal kapcsolatos kompetenciák birtoklása közötti

kapcsolat a gyakorisági táblából is látható, hogy azon válaszadók, akik a vállalati önismeret

tekintetében átlag feletti eredményt értek el (összesen 53 válaszadó), azoknak 90 %-a az

alkalmazottakkal való kapcsolatokban is az átlag feletti csoportba kerültek. Ugyanakkor a

fordított vizsgálat tekintetében, tehát azt vizsgálva, hogy az alkalmazottakkal való

kapcsolattartás átlag feletti minőségéhez mi járult hozzá, a kép már nem ilyen tiszta. Az átlag

feletti csoportba való bekerülési küszöb alacsony szintje miatt 127 válaszadó került, azon

válaszadók, akik a vállalati önismeret tekintetében átlagos eredményt értek el, azok többsége
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(65,8 %) is átlag felettien kezeli alkalmazottait, ugyanakkor az átlag alatti vállalati

önismerettel rendelkező vállalatok közül egyetlen egy válaszadó sem került az átlag feletti

csoportba.

19. táblázat

Alkalmazottakkal való kapcsolattartás és a vállalati önismeret közötti kereszttábla
elemzés

Vállalati önismeret

Összesenátlag feletti átlagos átlag alatti

Alkalmazottakkal

való

kapcsolattartás

minősége

átlag feletti Mennyiség 48 79 0 127

Megoszlás 90,6% 65,8% ,0% 62,3%

átlagos Mennyiség 5 38 17 60

Megoszlás 9,4% 31,7% 54,8% 29,4%

átlag alatti Mennyiség 0 3 14 17

Megoszlás ,0% 2,5% 45,2% 8,3%

Összesen Mennyiség 53 120 31 204

Megoszlás 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Forrás: Saját szerkesztés

Ezek alapján azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a vállalati önismeret tekintetében az

átlagos eredmény is elegendő ahhoz, hogy az alkalmazottakkal való kapcsolati

kompetenciákat birtokolhassa a szervezet. Ugyanakkor azon válaszadók, amelyek a vállalati

önismeret tekintetében hiányosságokkal rendelkeznek, ezért az átlag alatti csoportba kerülnek

(összesen 31 válaszadó), az alkalmazottakkal sem ápolnak jó kapcsolatot (14 válaszadó). Ezek

alapján láthatjuk, hogy valószínűsíthető a kapcsolat a válaszok között, amint azt a Pearson-

féle Khí-négyzet elemzés 0,05-nél alacsonyabb szignifikancia szintje is mutatja.

A kapcsolat erősségét mutató CramerV (0,496) és Kontingencia mutató (0,574) értéke alapján

közepesen erősnek, de szignifikánsnak nevezhetjük a vállalati önismeret és az

alkalmazottakkal való bánásmód közötti kapcsolatot.



115

20. táblázat

A vállalati önismeret és az alkalmazottakkal való kapcsolattartás közötti viszony
mutatószámai

Érték Szignifikancia

Pearson-féle Khí négyzet 100,354 ,000

Cramer-féle V mutató 0,496 ,000

Kontingencia 0,574 ,000

Vizsgálatba bevont esetek

száma

204

Forrás: Saját szerkesztés

Következő lépésben a vállalati önkontroll kompetenciáit is ugyanígy vizsgálat alá vettem. A

kereszttábla elemzés hasonlóan szignifikáns kapcsolatot mutatott. Bár ebben az esetben az

alkalmazotti kompetenciák átlag feletti csoportjába való kerülés alacsonyabb küszöbe színezi

az eredményt. A vállalati önkontroll tekintetében átlag feletti eredményt elérő válaszadók

91,4%-a az alkalmazottak tekintetében is átlag feletti értéket mutattak, ugyanakkor az átlagos

vállalati önkontrollt birtokló válaszadók hasonlóan magas, 91,7%-a szintén átlag feletti

minősítést ért el. Az átlag alatti vállalati önkontrollt birtokló válaszadók több mint fele

átlagos, 17%-a pedig az alkalmazotti kapcsolati kompetenciák elsajátításában is átlagon aluli

eredményt értek el.

21. táblázat
Alkalmazottakkal való kapcsolattartás és a vállalati önkontroll közötti kereszttábla

elemzés

Vállalati önkontroll

Összesenátlag feletti átlagos átlag alatti

Alkalmazottakkal

való kapcsolattartás

minősége

átlag feletti Mennyiség 32 66 28 126

Megoszlás 91,4% 91,7% 29,8% 62,7%

átlagos Mennyiség 2 6 50 58

Megoszlás 5,7% 8,3% 53,2% 28,9%

átlag alatti Mennyiség 1 0 16 17

Megoszlás 2,9% 0,0% 17,0% 8,5%

Összesen Mennyiség 35 72 94 201

Megoszlás 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Forrás: Saját szerkesztés
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A statisztikai mutatókat vizsgálva láthatjuk, hogy a kapcsolat Pearson-féle Khí-négyzet

mutató alapján létezik, szignifikáns (Sig. < 0,05), de amint a kontingencia (0,539) és a

Cramer-féle mutató (0,453) értéke is rávilágít, a kapcsolat közepesen erős.

22. táblázat

A vállalati önkontroll és az alkalmazottakkal való kapcsolattartás közötti viszony
mutatószámai

Érték Szignifikancia

Pearson-féle Khí négyzet 82,324 ,000

Cramer-féle V mutató 0,453 ,000

Kontingencia 0,539 ,000

Vizsgálatba bevont esetek

száma

201

Forrás: Saját szerkesztés

Ezek alapján a hipotézist elfogadom, nem találtam kellőképpen bizonyítottnak a szervezeti

önismeret és önkontroll hozzájárulását az alkalmazottakkal való kapcsolat minőségi

javításához, ugyanakkor a közepesen erős, szignifikáns kapcsolat alátámasztja a

különbözőséget. Az átlag feletti vállalati önismeret és önkontroll az esetek döntő

százalékában átlag feletti alkalmazotti kapcsolati teljesítménnyel párosult, a kutatás

eredménye szerint az átlagos szervezeti önismeret és önkontroll is átlag feletti alkalmazotti

kapcsolatokat eredményezhet. Ugyanakkor a kapcsolat vizsgálata szempontjából fontosnak

tartottam megvizsgálni az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák meglétére utaló

tényezők alaposabb elemzését, melyet varianciaanalízissel végeztem. Ennek keretében arra a

következtetésre jutottam, hogy a vállalati önismeret és önkontroll tekintetében átlag feletti,

átlagos és átlag alatti eredményt elérő vállalatok az alkalmazotti kompetenciák tekintetében

majdnem minden kompetencia tekintetében különbözőséget mutat:

23. táblázat

A vállalati önismeret és önkontroll hatása az alkalmazottakkal való kapcsolatokra

Állítás Átlag feletti
klaszter
átlaga

Átlagos
klaszter
átlaga

Átlag alatti
klaszter
átlaga

A szervezet ösztönzi a csoportmunkát,
együttműködést az alkalmazottak
körében

4,3 3,64 2,5

A főnököm képes inspirálni az
alkalmazottakat

4,19 3,73 2,64

A vezetők ösztönzik az egyének és
csoportok közti bizalmat,
együttműködést és kollaborációt

4,17 3,52 2,33
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A főnököm példát mutat számomra 4,15 3,64 2,31
A szervezet folyamatosan új
kompetenciákat fejleszt

4,15 3,33 2,17

A főnököm képes magával ragadni a
munkatársait

3,96 3,64 2,63

A főnököm időnként rávilágít az erős és
gyenge pontjaimra is

3,94 3,34 2,64

Az ellátandó feladatok mind
meghatározottak a munkaköri leírásban

3,92 3,52 2,44

Az eredményes munka jutalma a siker
és elismerés

3,92 3,3 2,19

A főnököm mindig talál időt arra, hogy
meghallgassa az alkalmazottak gondjait

3,92 3,37 2,57

A főnököm mindig figyel arra, amit a
munkatársai mondanak neki

3,91 3,65 2,67

A főnököm képes azonosítani az
emberek fejlődési igényeit

3,83 3,27 2,11

A főnököm minden felsőbb vezetői
döntést kommunikál az alkalmazottak
felé

3,7 3,26 2,61

A szervezet folyamatos
továbbképzéseket szervez
alkalmazottainak

3,64 3,14 1,69

A főnököm mindig olyan feladatot bíz
rám, melyek fejlesztik a képességeimet

3,62 3,22 2,19

A főnököm képes elfogadni a tőle
eltérő nézeteket is

3,6 3,14 2,64

A főnököm sokszor olyan célt tűz ki
elém, amit képtelenség elérni

3,5 3,91 4,15

Az alkalmazottak feladataikat döntően
projektcsoportokban végzik

3,28 2,69 2,11

A főnököm gyakran kikéri
alkalmazottai véleményét nagyobb
döntések előtt

3,08 2,91 2,31

A szervezetem számára csak a minőség
és a vevői elégedettség fontos, a
dolgozói elégedettség nem

2,67 3,49 4,11

Forrás: Saját szerkesztés

A variancia elemzés eredményei alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:

• Az átlag feletti szervezeti politikával rendelkező vállalatok esetében a munkaköri

leírások sokkal világosabbak, következetesebbek, jellemzőbb a csoportos

munkavégzés, melyet a vezetés ösztönöz is.
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• Az átlag feletti szervezeti politikával rendelkező vállalatokban sokkal jellemzőbb a

kihívást jelentő, de a meglévő tudással elvégezhető feladatvégzés, melynek

végrehajtása esetén a sikereket elismerik, jutalmazzák.

• Az átlag feletti szervezeti politikával rendelkező vállalatok esetében jobban

azonosítottak az egyéni fejlődési igények, így elkerülhető, hogy az alkalmazott olyan

feladatot kapjon, amelyet nem tud végrehajtani, mint azt az átlagos és átlag alatti

szervezetekben megjelöltek negatív érdemként.

• Az átlag feletti szervezeti önismeret alapot nyújt a vezető-beosztott közvetlenebb

kapcsolatához is, nemcsak a napi ügyekről, de egyéni tervek is szóba kerülnek a

beszélgetések során.

• Mindez alatt az átlag alatti szervezeti politikával rendelkező vállalatok esetében

jellemző a dolgozói elégedettség elhanyagolása, a nem világos utasítások osztása, ahol

a kompetenciák fejlesztése háttérbe szorul, és a szervezet sikerességét jellemzően

inkább az eladott mennyiség mutatószámaival mérik.

Összességében a második hipotézisről elmondhatjuk, hogy a vállalati önismeret és önkontroll,

valamint az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák között közepesen erős,

szignifikáns kapcsolat található. A két tényező közötti összefüggés következetes munkaköri

leírásokban, a kihívást jelentő feladatmegoldásokban, a csoportmunka ösztönzésében, a

közvetlenebb vezető-beosztott közötti kapcsolatban, a fejlődés támogatásában és az

eredmények elismerésében mutatkozik meg.

H3: Az  alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák átlag feletti

eredménye előrejelzi a partnerekkel való kapcsolati kompetenciák terén

megmutatkozó átlag feletti eredményt

A harmadik hipotézisben azt kívánom igazolni,

hogy az érzelmi intelligencia kiépítése során az

alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák

birtoklása kapcsolatban áll a vevőkkel való átlag

feletti kapcsolat építésével. Vizsgáltam, hogy

azok a vállalatok, amelyek az alkalmazottakkal

kapcsolatos érzelmi kompetenciákat birtokolják,
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a partnereket is képesek-e hatékonyan befolyásolni. Arra kívánok rámutatni, hogy az elégedett

munkavállalók zálogai lehetnek az elégedett partneri kapcsolatoknak és azok a vállalatok,

akik támogatják az alkalmazottak közötti együttműködést, a partnerekkel való aktív

kapcsolattartást is ösztönzik. Vizsgálom, hogy az a vállalat, aki törődik az alkalmazottainak

fejlesztésével, célként tűzi-e ki, hogy ezzel az ügyfél elvárásokat meghaladják, innovatív

ötleteket megvalósíthassanak. Van-e kapcsolat a vállalat alkalmazottainak fejlesztése és a

vállalat meggyőző, tárgyalási pozíciója között. Ennek igazolására először egyváltozós

vizsgálatot folytattam, majd az alkalmazottakkal való és partnerekkel való kapcsolati

kompetenciák klasztereit elemeztem előbb kereszttábla analízissel, a kapcsolat meglétének és

erősségének vizsgálata érdekében, majd a részletes eredmények érdekében varianciaelemzést

végeztem. Az egyváltozós elemzés eredménye az alábbiakra világít rá:

• Az alapos piackutatásoknak, benchmarkingoknak köszönhetően az ügyfelek

igényeivel a legtöbb válaszadó tisztában van, nagy hangsúlyt fektetnek az ügyfelekkel

való aktív kapcsolattartásra (xa=4,06), sok esetben az igények kielégítése olyan

színvonalon történik, ami még fejlesztésre szorul, és nem törekszik az előzetes

elvárások felülmúlására (xa=3,38). Az ügyfelekkel kapcsolatos kompetenciák

megszerzéséhez a vezető tárgyalóképessége rendelkezésre áll (xa=4,06), a velük való

kommunikációban azonban kizárólag a szervezet sikereinek terjesztésére törekednek

(xa=3,53). Sem a vállalat mindennapi működése, fejlesztési programjai nincsenek

közvetítve a partnerek felé (xa=3,1). A válaszadók jelentős része széles kapcsolati háló

kiépítésére törekszik (xa=4,0), ennek hátterében azonban az állhat, hogy mind a

beszállítók, mind a vevők esetében törekednek a számukra kedvező árak kialkuvására,

kockára téve ezzel akár a gyümölcsöző kapcsolatokat is.

24. táblázat

A partnerekkel való kapcsolati kompetenciák érzékelése

Állítás Átlag

A szervezet támogatja az ügyfelekkel való aktív kapcsolattartást 4,06
A főnököm átlag feletti tárgyalóképességgel rendelkezik 4,06
A főnököm viszonylag gyorsan képes új kapcsolatokat építeni 4,01
A szervezet törekszik a minél szélesebb kapcsolati háló kiépítésére 4
A főnököm hatékony meggyőző képességgel rendelkezik 3,93
A főnököm tisztában van az ügyfelek igényeivel 3,92
A szervezet minden megrendelést pontosan, határidőre teljesít 3,91
A szervezet a külvilág felé csak a pozitív eredményeit
kommunikálja

3,53
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A szervezet nyitott a publikum felé 3,49
A főnököm mindig arra törekszik, hogy meghaladja az ügyfelek
elvárásait

3,38

A szervezet a fontos döntéseket mindig kommunikálja a
nyilvánosság felé

3,1

A főnököm minden sztereotípiát elutasít 3
Forrás: Saját szerkesztés

A kereszttábla elemzés eredménye szignifikáns kapcsolatot mutat az alkalmazottak és a

partnerekkel való kapcsolati kompetenciák birtoklása között, mely már a megoszlásokat

vizsgálva is látható. Az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák tekintetében átlag

feletti eredményt elérő 126 válaszadó 85 %-a a partnerekkel való kapcsolattartás terén is átlag

feletti eredményt ért el. A kapcsolat visszafordítva is megállapítható, leolvasható a

táblázatból, hogy a partnerekkel való kapcsolati kompetenciákban átlag feletti eredményt

jelentős százalékban (86%) csak azok értek el, akik az alkalmazottakkal is átlag feletti

kapcsolatot ápolnak. Ez utóbbiban átlagos szintet elérők (36 válaszadó) a partnerekkel is csak

átlagos, a válaszadók 39%-ának esetében azonban átlag alatti színvonalat mutatnak. Az

alkalmazotti kapcsolatok terén átlag alatti eredményt elérők 70%-a a partnerekkel

kapcsolatban is átlag alatti teljesítményt mutatnak.

25. táblázat

Partnerekkel való kapcsolattartás minősége és az alkalmazottakkal való kapcsolattartás
minősége közötti kereszttábla elemzés

Alkalmazottakkal való kapcsolattartás

minősége

Összesenátlag feletti átlagos átlag alatti

Partnerekkel

való

kapcsolattartás

minősége

átlag

feletti

Mennyiség 107 16 1 124

Megoszlás 84,9% 27,1% 5,9% 61,4%

átlagos Mennyiség 12 20 4 36

Megoszlás 9,5% 33,9% 23,5% 17,8%

átlag

alatti

Mennyiség 7 23 12 42

Megoszlás 5,6% 39,0% 70,6% 20,8%

Összesen Mennyiség 126 59 17 202

Megoszlás 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Forrás: Saját szerkesztés

A statisztikai eredményeket vizsgálva is azt láthatjuk, hogy ebben az esetben is közepesen

erős, de szignifikáns kapcsolatról beszélhetünk. A H3 hipotézist tehát elfogadom, a vevőkkel
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való kapcsolati kompetenciák megszerzése és az alkalmazottakkal való kapcsolati

kompetenciák birtoklása kapcsolatban áll.

26. táblázat

Partnerekkel való kapcsolattartás minősége és az alkalmazottakkal való kapcsolattartás

minősége közötti kapcsolat mutatószámai

Érték Szignifikancia

Pearson-féle Khí négyzet 88,654 ,000

Cramer-féle V mutató 0,468 ,000

Kontingencia 0,552 ,000

Vizsgálatba bevont esetek

száma

202

Forrás: Saját szerkesztés

A kapcsolat részletes elemzését szintén varianciaanalízissel végeztem, melyben vizsgáltam,

hogy az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák terén átlag feletti, átlagos vagy átlag

alatti szervezetek a partneri kapcsolatok terén milyen különbözőségeket mutatnak. A Levene-

teszt ezen tényező esetén az adatok heterogenitását csupán 4 állítás esetében mutatta, s azok

közül is csupán a felében volt szignifikáns eltérés. A vizsgálat alapján tehát csak annyit

állapíthatunk meg:

• A átlag feletti alkalmazotti kapcsolat jelentősen hozzájárul az ügyfelek igényeinek

minél részletesebb és naprakészebb ismeretéhez, mely által a kiszolgálás minősége

növekedhet. Az alkalmazottakkal átlag feletti kapcsolatot ápoló szervezetek ezen

állítás tekintetében 4,2-es átlagot értek el, ami az ügyfelek igényeinek részletes

ismeretét mutatja. Ehhez képest az átlagos klaszter 3,63-os, míg az átlag alatti klaszter

3,12-os eredménye csak közepes, vagy úgy is mondhatjuk, hogy felületes ismeretét

sugallja.

• A átlag feletti vevői kapcsolat alapja a minél szélesebb partneri hálózat kialakítása,

azon válaszadók, amelyek alkalmazottaival való kapcsolati kompetenciákat

birtokolnak a kapcsolati hálók kialakítása terén is átlag feletti eredményt mutatnak

(xa=4,34), míg az átlagos és átlag alatti klaszter résztvevői ebben is közepes átlagot

mutatnak (xa=3,57 és 3,0) a kvantitatív kutatás eredményei alapján.

Összegzésképp elmondhatom, hogy a H3 hipotézist elfogadom, a statisztikai elemzés alapján

az alkalmazottakkal és a vevőkkel való kapcsolati kompetenciák birtoklása között kapcsolat
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áll fenn, mely leginkább a vevői igények ismeretében és a széles partneri hálózat

kialakításában mutatkozik meg.

H4: Az alkalmazotti és partneri kapcsolatok átlag felettisége, valamint az
érzelmileg intelligens, rezonáns szervezeti kultúra között erős kapcsolat
azonosítható

Hipotézisemmel igazolni

kívánom, hogy a rezonáns

szervezeti kultúra létrehozására

nemcsak a vezető érzelmi

intelligenciája, de az általam a

vállalatok társas készségei közé

sorolt alkalmazotti és partneri

érzelmi kompetenciák is hatással

vannak. Arra kívánok rámutatni,

hogy az elégedett alkalmazottak által teremtett légkör maga is jó táptalaja lehet a

rezonanciának, azok a vállalatok, amelyek ösztönzik az együttműködést, megteremthetik a

nyitott légkört a tudás szabad áramlásához, legyen szó alkalmazottakról vagy partnerekről.

Azok a vállalatok, akik támogatják az egyéni fejlődést nyitottabbak lehetnek a laposabb

szervezeti struktúrák iránt, ahol jellemző az alkalmazottak bevonása a szervezeti döntésekbe.

Vizsgálom továbbá, hogy vajon a vállalatok értéknek kezelik-e a szakértelmet és a

tapasztalatot. A korábbiakhoz hasonlóan ezen hipotézis esetében is elsőként az

attitűdállításokra adott válaszok átlagait vizsgáltam egy általános kép kialakítása érdekében.

• A szervezeti kultúra tekintetében a válaszadók között jellemző a nyitott légkör

(xa=3,65). A munkavállalók jól érzik magukat, elégedettek a munkájukkal, a szervezet

fontos részének érzik magukat (xa=3,78). Annak ellenére, hogy még mindig szigorú

hierarchia uralkodik a vállalatok többségében (a negatív állítás alacsony átlaga is ezt

mutatja, xa=2,17), és a véleményük a vállalat működésével kapcsolatos döntések

esetén nincs kikérve (xa=2,59). A válaszadók többsége közepes értéket mutat a képzett

szakemberek foglalkoztatására vonatkozóan (xa=3,22), a tapasztalati tudást közepesen

értékesnek tekintik (xa=3,31), a munkatársak alkotó társalgása azonban kevéssé

támogatott (xa=3,09). Ugyanígy értéknek tartják a folyamatos változást, ugyanakkor

még mindig jellemző a beszabályozás, a szervezeti előírások notórius előírása és

betartatása (xa=2,32), ahogy azt az alábbi táblázat is mutatja.
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27. táblázat

A szervezeti kultúrával kapcsolatos kompetenciák érzékelése

Állítás Átlag

A szervezet fontos részének tartom a főnököm 4,05

Az alkalmazottak többsége úgy érzi, szükség van a munkájára 3,78

A tudás szabadon áramolhat a szervezetben 3,7

A szervezetben nyitott légkör uralkodik 3,65

A szervezetben az alkalmazottak nemcsak munkatársak, hanem a
szervezet részei

3,54

A szervezet számára a legfontosabb érték a tapasztalat 3,31

A szervezet igyekszik csak magasan képzett szakembereket
foglalkoztatni

3,22

A vezető ragaszkodik a régi, megszokott eljárásrendhez 3,11

A szervezet támogatja a munkatársak alkotó társalgását 3,09

A szervezet előírja, hogy kitől kérhetek felvilágosítást, kérdés
esetén kihez fordulhatok

2,95

A dolgozók aktívan részt vesznek a döntéshozatalban 2,59

A szervezet minden lehetséges veszély ellen előírásokkal
védekezik

2,32

A szervezeti hierarchia fontos szerepet játszik a működésben 2,17

A szervezet elvárja, hogy a vezető minden kérdésre tudja a választ 2

Forrás: Saját szerkesztés

A negyedik hipotézisben az érzelmileg intelligens szervezeti kultúra kialakításának

kapcsolatát vizsgálom az alkalmazottakkal és a partnerekkel való kapcsolati kompetenciák

birtoklásával. A korábbiaknak megfelelően szintén kereszttábla elemzéssel igazoltam elsőként

feltételezésemet, külön vizsgálat alá vonva az alkalmazottakkal való kapcsolati

kompetenciákat és a partnerekkel való kapcsolati kompetenciákat is.
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28. táblázat

Szervezeti kultúra és az alkalmazottakkal való kapcsolattartás minősége közötti
kereszttábla elemzés

Alkalmazottakkal való kapcsolattartás

minősége

Összesenátlag feletti átlagos átlag alatti

Szervezeti kultúra

klaszter

átlag

feletti

Mennyiség 98 15 0 113

Megoszlás 78,4% 25,0% ,0% 56,5%

átlagos Mennyiség 27 29 5 61

Megoszlás 21,6% 48,3% 33,3% 30,5%

átlag

alatti

Mennyiség 0 16 10 26

Megoszlás ,0% 26,7% 66,7% 13,0%

Összesen Mennyiség 125 60 15 200

Megoszlás 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Forrás: Saját szerkesztés

Először az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák hatását vizsgáltam meg a

szervezeti kultúrára. A megoszlások vizsgálatánál világosan kirajzolódik a szignifikáns

kapcsolat. A szervezeti kultúra terén átlag feletti eredményt mutató szervezeteknek (összesen

113 válaszadó) ugyanis több mint 90%-a az alkalmazottakkal való kompetenciák tekintetében

is átlag feletti eredményt értek el. Fordítottan nézve az eredményeket, szintén hasonló

eredményt kapunk, az átlag feletti alkalmazotti kapcsolatokat ápoló 125 válaszadó majdnem

80 %-a átlag feletti szervezeti kultúrával rendelkezik. Hasonlóan tiszta kép mutatkozik az

átlagos vagy átlag alatti vállalati kultúrával rendelkező csoportok esetén is. Az átlagos

szervezeti kultúra az esetek felében (48,3%) az átlagos alkalmazotti kompetenciákkal

magyarázható, míg a másik felében 27 válaszadó, aki átlag feletti alkalmazotti kapcsolatot

ápol a szervezeti kultúra tekintetében nem tudtak hasonlóan jó eredményt elérni. Az átlagos

alkalmazotti kompetenciával rendelkező 60 szervezet negyede ugyanakkor a szervezeti

kultúra tekintetében átlag alatti eredményt értek el, míg az átlag alatti alkalmazotti

kapcsolatokat birtoklók háromnegyede a szervezeti kultúra tekintetében is átlagon alulinak

bizonyult. A statisztikai mutatószámok is szignifikáns kapcsolatot jeleznek (Sig. < 0,05) az

alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák és az érzelmileg intelligens szervezeti kultúra

között. Habár a kapcsolat erőssége közepes –mint azt a Cramer-féle V mutató (0,493) és a

kontingencia (0,572) is jelzi –a hipotézist az alkalmazottak tekintetében igazolva látom.
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29. táblázat

Szervezeti kultúra és az alkalmazottakkal való kapcsolattartás minősége közötti kapcsolat

mutatószámai

Érték Szignifikancia

Pearson-féle Khí négyzet 97,268 ,000

Cramer-féle V mutató 0,493 ,000

Kontingencia 0,572 ,000

Vizsgálatba bevont esetek

száma

200

Forrás: Saját szerkesztés

Második körben a partnerekkel való kapcsolati kompetenciák meglétének hatását vizsgáltam a

szervezeti kultúra tényezőjére, ahol szintén hasonló összefüggést figyeltem meg. A

megoszlások tekintetében, ha nem is olyan magas, de hasonlóan nagy számú válaszadó

esetében mutatható ki kapcsolat. Az átlag feletti vállalati kultúrával rendelkező 114

válaszadónak több mint 80%-a átlag feletti partneri kapcsolati kompetenciákkal is

rendelkezik. Valamint fordítva, az átlag feletti partneri kompetenciák az esetek

háromnegyedében átlag feletti vállalati kultúrát eredményezett. Az átlagos vállalati

kompetenciát mutató 61 válaszadó közül 20 szervezet, azaz az esetek harmadában az átlagos

partnerekkel való kapcsolat magyarázza, míg majdnem felében (29 szervezet) az átlag feletti

partneri kapcsolat csak átlagos szervezeti kultúrát eredményezett. Az átlag alatti érzelmi

intelligenciájú vállalati kultúrába kerülő 29 válaszadó esetében a klaszter tagjainak két

harmada a partnerekkel is átlag alatti kompetenciával rendelkezik.

30. táblázat

Szervezeti kultúra és a partnerekkel való kapcsolattartás minősége közötti
kereszttábla elemzés

Partnerekkel való kapcsolattartás minősége

Összesenátlag feletti átlagos átlag alatti

Szervezeti kultúra

klaszter

átlag

feletti

Mennyiség 94 11 9 114

Megoszlás 75,2% 28,9% 22,0% 55,9%

átlagos Mennyiség 29 20 12 61

Megoszlás 23,2% 52,6% 29,3% 29,9%

átlag

alatti

Mennyiség 2 7 20 29

Megoszlás 1,6% 18,4% 48,8% 14,2%

Összesen Mennyiség 125 38 41 204

Megoszlás 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Forrás: Saját szerkesztés
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Ebből következően a statisztikai mutatók vizsgálata után szintén egy közepesen erős, de

szignifikáns kapcsolat állapítható meg a partnerekkel való kapcsolati kompetenciák és a

szervezeti kultúra között.

31. táblázat

Szervezeti kultúra és a partnerekkel való kapcsolattartás minősége közötti kapcsolat

mutatószámai

Érték Szignifikancia

Pearson-féle Khí négyzet 79,101 ,000

Cramer-féle V mutató 0,440 ,000

Kontingencia 0,529 ,000

Vizsgálatba bevont esetek

száma

204

Forrás: Saját szerkesztés

Fenti eredmények alapján a H4 hipotézist elfogadom, az alkalmazottakkal és a partnerekkel

való kapcsolati kompetenciák szignifikáns hatással vannak a szervezeti kultúra

eredményességére, amint azt mindkét tényező esetében kimutattam. Ugyanakkor fontosnak

tartottam ismét varianciaanalízissel megvizsgálni, hogy az átlag feletti alkalmazotti és partneri

kapcsolati kompetenciák megléte mely szervezeti kultúra elemekre vannak szignifikáns

hatással. Mivel két tényező hatását is vizsgáltam, így nem meglepő módon a két tényező

esetében más-más eltérést állapíthattam meg. Az alkalmazottakkal való kapcsolati

kompetenciák birtoklása a szervezeti kultúrát vizsgáló állítások közül 7 esetében mutatott

szignifikáns különbséget, míg a partnerekkel való kapcsolati kompetenciák esetében 8

állításnál állapítható meg szignifikáns eltérés a kultúra érzékelésében.

32. táblázat

Az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák hatása a szervezeti kultúrára

Állítás Átlag feletti
klaszter
átlaga

Átlagos
klaszter
átlaga

Átlag alatti
klaszter
átlaga

A szervezetben nyitott légkör uralkodik 3,97 3,37 2,47
A szervezet támogatja a munkatársak alkotó
társalgását

3,59 2,5 1,76

A szervezet igyekszik csak magasan képzett
szakembereket foglalkoztatni

3,52 2,97 2,06

A szervezet számára a legfontosabb érték a
tapasztalat

3,51 3,17 2,41

A dolgozók aktívan részt vesznek a 2,92 2,2 1,5
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döntéshozatalban
A vezető ragaszkodik a régi, megszokott
eljárásrendhez

2,65 2,83 3,35

A szervezet elvárja, hogy a vezető minden
kérdésre tudja a választ

1,87 2,2 2,29

Forrás: Saját szerkesztés

33. táblázat

A partnerekkel való kapcsolati kompetenciák hatása a szervezeti kultúrára

Állítás Átlag feletti
klaszter
átlaga

Átlagos
klaszter
átlaga

Átlag alatti
klaszter
átlaga

A tudás szabadon áramolhat a szervezetben 4,03 3,39 3,0
A szervezet számára a legfontosabb érték a
tapasztalat

3,53 3,08 2,86

A szervezet támogatja a munkatársak alkotó
társalgását

3,52 2,55 2,34

A szervezet igyekszik csak magasan képzett
szakembereket foglalkoztatni

3,45 3,0 2,73

A dolgozók aktívan részt vesznek a
döntéshozatalban

2,85 2,29 2,05

A szervezet előírja, hogy kitől kérhetek
felvilágosítást, kérdés esetén kihez
fordulhatok

2,78 3,11 3,39

A vezető ragaszkodik a régi, megszokott
eljárásrendhez

2,64 2,84 3,36

A szervezet elvárja, hogy a vezető minden
kérdésre tudja a választ

1,93 1,87 2,36

Forrás: Saját szerkesztés

Az eltérést mutató állítások között azonban nagy az átfedés, 6 állítás tekintetében mindkét

tényező esetében szignifikáns különbség állapítható meg.

• A kapcsolati kompetenciák tekintetében átlag feletti eredményt mutató vállalatokra

sokkal inkább jellemző, hogy az alkalmazottak bevonásra kerülnek a döntéshozatalba,

bár ez az átlag feletti klaszter válaszadói között is közepes eredményt ért el.

Ugyanakkor az átlag feletti szervezetek nagyobb mértékben ösztönzik az

alkalmazottak alkotó beszélgetéseit, amely állítás esetében az átlag sokkal inkább

megközelíti a jó átlagot. Ehhez azonban az is hozzájárulhat, hogy ezekben a

szervezetekben sokkal nagyobb arányban jellemző az átlag feletti és magasan képzett

szakemberek alkalmazása, hiszen a tapasztalat a szervezet egyik legfontosabb értéke

az átlag feletti kapcsolati kompetenciákat mutató válaszadóknál.
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• Ezzel ellentétben az átlag alatti szervezetekben jellemzőbb a megszokott

eljárásrendnek való megfelelés, a vezetőktől pedig határozott döntéseket és válaszokat

várnak, bár összességében ezen szervezetekben is ritka, az átlag feletti szervezetekben

pedig a 2,0 alatti átlagból arra következtethetünk, hogy a rögzített eljárásrendek

eltűnőben vannak.

Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a H4 hipotézist, mely kapcsolatot feltételez az

alkalmazottakkal és partnerekkel való kapcsolatok és a rezonáns szervezeti kultúra között,

igaz. Az előbbi tényezőben való átlag felettiség a szervezetekben a demokratikus

döntéshozásban, az alkotó beszélgetések ösztönzésében, a szakképzett emberek

foglalkoztatásában mutatkozik meg.

H5: Az érzelmileg intelligens vállalatnak mind a 6 alkotóelem (vezető érzelmi
intelligenciája, szervezeti önismeret, szervezeti önkontroll, alkalmazottakkal
való kapcsolati kompetenciák, partnerekkel való kapcsolati kompetenciák,
rezonáns szervezeti kultúra) tekintetében átlag feletti teljesítménnyel kell
rendelkeznie.
Az ötödik hipotézisben arra a kérdésre keresem a választ, hogy melyek azok az érzelmi

kompetenciák, amelyek a leginkább megkülönböztetik az átlag feletti és átlagos érzelmi

intelligenciával rendelkező válaszadókat az egyes tényezők tekintetében. Ezután ezeket a

kompetenciákat vizsgálva megállapítom, hány válaszadót nevezhetünk a jelen kutatásban

érzelmileg intelligens vállalatnak, s végezetül vizsgálom, hogy vajon ezek a válaszadók

minden tényező tekintetében az átlag feletti kategóriába kerültek-e besorolásra.

Az érzelmi kompetencia-kosár összeállítása érdekében varianciaelemzést végeztem oly

módon, hogy az átlag feletti, átlagos és átlag alatti osztályozó besorolást független változónak

tekintettem, és ennek hatását vizsgáltam minden tényező esetében, az adott tényezőre

vonatkozó állításokra adott válaszok figyelembe vételével. Természetesen minden tényező

(érzelmileg intelligens vezető, vállalati önismeret, vállalati önkontroll, alkalmazottakkal

valamint partnerekkel való kapcsolati kompetenciák és szervezeti kultúra) tekintetében

teszteltem a válaszok heterogenitását a varianciaanalízis előfeltételét vizsgáló Levene-teszt

segítségével, majd az állításokat ezáltal szűkítve mértem az eltérő klaszterbe került

válaszadók jelölései között fennálló szignifikáns különbséget, melyet az ANOVA táblázat

Szignifikáns sorában megjelenő, 0,05-nél kisebb érték mutat.
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A korábbi koncepciómat követve elsőként a vezető érzelmi intelligenciáját vizsgáltam meg,

melynél az alábbi táblázatban szereplő állítások esetében figyelhető meg a szignifikáns

különbség a klaszterek válaszadói között.

34. táblázat
A vezető érzelmi intelligenciája alapján képzett klaszterek közötti szignifikáns

különbségek
Állítás Átlag feletti

klaszter
átlaga

Átlagos

klaszter
átlaga

Átlag alatti

klaszter
átlaga

A főnököm következetes 4,61 3,86 3,11
A főnököm megpróbáltatások idején is
derűlátó marad

4,5 3,77 2,76

A főnököm sokszor elveszik a
részletekben

4,39 3,72 3,16

A főnököm szűkös határidő esetén is
nyugodt marad

4,28 3,31 2,88

A főnököm bátran vállalja a kockázatot 4,26 3,49 2,93
A főnököm sosem húzódik vissza a
konfrontálódástól

4,22 3,8 3,25

A főnököm jelenléte akkor is érezhető a
szervezetben, ha ő maga nincs is jelen

4,19 3,7 2,92

A főnököm keresi a visszajelzéseket a
saját munkájával kapcsolatban

3,87 3,32 2,33

A főnök mindig ad visszajelzést a
munkatársaknak

3,85 3,43 2,57

A főnököm könnyedén leegyszerűsíti a
vállalat felső vezetésének bonyolultnak
tűnő követeléseit

3,74 3,35 2,88

Forrás: Saját szerkesztés

A táblázat eredményeiből az alábbi megállapításokat tehetjük az átlag feletti, átlagos és átlag

alatti klaszter válaszadói közötti különbségekről:

• Az átlag feletti csoportba kerülő válaszadók jelölései alapján megállapítható, hogy

ezen vállalatok esetében mind a visszajelzések keresésében, mind a visszajelzések

adásában kiemelkedő eredmények születtek. Mindkét esetben a 4-hez közeli átlag

(előbbi esetében 3,87, utóbbi esetében 3,85) mutatkozik az átlag feletti klaszter

szereplői esetében, amely több mint 0,5 százalékponttal jobb az átlagos klaszterbe
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kerülő válaszadók átlagához képest, s majdnem 1,5 százalékkal magasabb, mint ahogy

az átlag alatti szervezetekben észlelték.

• Az átlag feletti klaszterbe kerülő vezetők egyik jellemvonása, ismertetőjegye az

optimizmus, mely a táblázat alapján nemcsak a megpróbáltatások idején való

derűlátása, de a szűkös határidők nyomása alatt való higgadt hozzáállása is igazol.

Mindkét állítás esetében az átlag feletti klaszter átlaga kiemelkedően magas, előbbi

esetében 4,5, utóbbi esetében 4,28. Ezek az értékek az átlagos klaszter vezetőinél

majdnem egy egész értékkel alacsonyabb. Az optimizmus mellett ugyanígy

kiemelendő ezen vezetők következetes viselkedésének érzékelése, mely esetében az

átlag feletti klaszter válaszadói 4,6-os átlagot értek el. Jelentősen magasabbat az

átlagos klaszter 3,86-os, az átlag alatti klaszter 3,11-es átlagához képest.

• A variancia elemzés eredményei alapján az is megmutatkozik, hogy a kiemelkedő

érzelmi intelligenciával rendelkező vezető gondolkodása, szelleme akkor is érezhető,

ha ő éppen nincs jelen a cégben, mert épp üzleti tárgyalást bonyolít, melyet az ezen

állításra adott válaszok 4,19, az átlagos klaszterbe kerülő válaszadók 3,7-es, az átlag

alatti klaszter 2,92-es átlaga is mutat. Az átlag feletti csoportba kerülő vállalatok

esetében elmondható tehát, hogy a vezető nélkül a vállalati gépezet nem áll le, az

alkalmazottak tisztában vannak vele, mi a dolguk, hogyan teremthetnek értéket, mely

folyamatban a vezető hiánya nem érzékelhető.

• Az érzelmileg intelligens vezető az eredmények alapján kockázatvállalóbb (az átlag

feletti klaszter átlaga ebben az esetben 4,26), mint az e tekintetben átlagos (xa=3,49) és

átlag alatti (xa=2,93) eredményt mutató társai

35. táblázat
A vállalati önismeret alapján képzett klaszterek közötti szignifikáns különbségek

Állítás Átlag feletti
klaszter
átlaga

Átlagos
klaszter
átlaga

Átlag alatti
klaszter
átlaga

A szervezet tisztában van azzal, mely
tényezői jelentenek előnyt és hátrányt
számára

4,6 3,9 2,86

Úgy érzem, a főnököm céljai megegyeznek a
szervezet céljaival

4,53 4,19 2,83

A szervezet minden külső tájékoztatást
szívesen fogad

4,34 3,52 2,67

A szervezet folyamatosan elemzi a hibákat és
igyekszik tanulni azokból

4,23 3,44 2,31

Forrás: Saját szerkesztés
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A vezető érzelmi intelligenciáját követően a varianciaelemzést elvégeztem a vállalati

önismeret állításai esetében is. A vállalati önismeret területén az alábbi kompetenciák

esetében figyeltem meg szignifikáns különbséget az átlag feletti, átlagos és átlag alatti

eredményt elérő válaszadók között:

A variancia elemzés eredményei a vállalati önismeret esetében csak négy tényező tekintetében

mutatnak szignifikáns eltérést, ezekben az esetekben azonban az átlag feletti és átlagos

klaszter átlagai között több mint 0,5-nél magasabb eltérés figyelhető meg. Kivételt képez ez

alól a vezető és a szervezet céljainak egyezősége, mely az átlag feletti és átlagos klaszter

válaszadói között is nagymértékben megfigyelhető, amint azt az előbbi csoport 4,53-as, az

utóbbi csoport 4,19-es átlaga is mutatja. Ugyanakkor éles az ellentét ezen állítás tekintetében

az átlag alatti klaszter átlagához képest, melynek 2,83-as értéke arra enged következtetni,

hogy ezen szervezetek esetében a vezető és a szervezet céljai sokszor különbözőek. További

megfigyelhető eredménye az elemzésnek az átlag feletti és az átlagos csoport közötti éles

eltérés az alábbi tényezők esetében:

• Az átlag feletti klaszter képviselői között megfigyelhető a visszajelzések folyamatos

keresése (xa=4,23), hogy ezekből a szervezet a tapasztalatokat, a jövőre vonatkozó

változtatási ötleteket gyűjthessenek. Ugyanez az átlagos szervezeteknél a 3,44-es átlag

szerint csak ritkán figyelhető meg.

• Az átlag feletti klaszterbe kerülő szervezetek tisztában vannak saját erős és gyenge

pontjaikkal, mely a fenti táblázatból is leolvashatóan a külső környezetből eredő

információk gyűjtésének is köszönhető.

A vállalati önkontroll esetében érdekes módon szinte minden kompetencia tekintetében

szignifikáns különbség mutatkozik, amint azt az alábbi táblázat is mutatja:

36. táblázat
A vállalati önkontroll alapján képzett klaszterek közötti szignifikáns különbségek

Állítás Átlag feletti
klaszter
átlaga

Átlagos
klaszter
átlaga

Átlag alatti
klaszter
átlaga

A szervezet vállalja a felelősséget termékei/
szolgáltatásai minőségéért

4,71 4,67 3,94

A szervezet folyamatosan figyeli a piac
reakcióit, ügyfeleitől visszajelzést kér

4,31 4,3 3,39

Hiba esetén a főnökömet csak a hiba
megoldása érdekli

4,23 3,67 3,5



132

A szervezet probléma esetén nemcsak
megoldani igyekszik azt, hanem keresi az
okát, hogy a jövőben a hibát elkerülhesse

4,09 4,07 2,86

A szervezetet nagyon innovatívnak vélem 3,99 3,71 2,79
A szervezet képes gyorsan alkalmazkodni a
piaci kihívásokhoz

3,94 4,27 3,08

A szervezet nyíltan, vádaskodás nélkül tudja
fogadni az eseményekről/ problémákról
való beszámolást és a tapasztalatok
megosztását

3,8 3,62 2,87

A szervezet véleményem szerint etikusan
működik

3,43 3,73 2,9

A szervezet olyan döntéseket is felvállal,
melyek népszerűtlenné tehetik

1,86 3,36 2,85

Forrás: Saját szerkesztés

A vállalati önkontroll tekintetében megállapítható, hogy a szignifikáns különbség inkább az

átlag alatti klaszterhez viszonyítva figyelhető meg. A kompetenciák némelyike esetében pedig

azt látjuk, hogy az átlag feletti és átlagos klaszter szereplői között kis eltérés mutatkozik, sőt

némely kompetencia esetében az átlagos klaszter szereplői magasabb átlagot értek el.

• A vállalatok alkalmazkodási képessége tekintetében épp az figyelhető meg, hogy bár

mind az átlag feletti, mind az átlagos klaszter szereplői magas átlagot értek el,

előbbiek 3,94-es átlaga majdnem 0,3-del az átlagos csoport értéke alatt marad. Az

átlag alatti klaszter esetében azonban a közepes átlag az alkalmazkodás nehézségeire,

vagy elhúzódására utalhat.

• Hasonló fordított helyzet figyelhető meg a szervezet etikus működésének észlelése

terén, ahol az átlag feletti klaszter 3,43-os átlaga ismét 0,3-del alatta marad az átlagos

csoport értékének.

• 4 állítás esetében figyelhető meg, hogy az átlag feletti és átlagos klaszter közötti

különbség nem haladja meg a 0,2-et, ugyanakkor az átlag feletti csoport birtokolja a

magasabb átlagot. Ezek alapján megállapítható, hogy mind az átlagos, mind az átlag

feletti szervezetek nagy hangsúlyt helyeznek a piac folyamatos figyelemmel

kísérésére, hiszen mindketten kiemelkedően magas (4,31 és 4,3) átlagot értek el.

Szintén igaz a problémák megoldása mellett a problémák okának feltárására tett

igyekezetek magas értéke (4,09 és 4,07) mindkét klaszter esetében. Továbbá az átlag

feletti és átlagos klaszter válaszadói is garanciát vállalnak termékeik, ill.

szolgáltatásaik minőségére.
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• Ugyanakkor meglepő módon a variancia elemzés eredménye azt mutatja, hogy az

átlag feletti klaszterbe tartozó vállalatok a legkevésbé nyitottak népszerűségük

feláldozására (xa=1,86), míg az átlagos klaszter résztvevői a legnyitottabbak erre

(xa=3,36)

Az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák tekintetében a variancia elemzés

eredményeképpen szinte minden kompetencia tekintetében szignifikáns különbség

mutatkozik, az egyes klaszterek átlagait az alábbi táblázat részletesen is tartalmazza.

37. táblázat
Az alkalmazottakkal való kapcsolat alapján képzett klaszterek közötti szignifikáns

különbségek
Állítás Átlag feletti

klaszter
átlaga

Átlagos
klaszter
átlaga

Átlag alatti
klaszter
átlaga

A főnököm képes inspirálni az
alkalmazottakat

4,12 3,18 2,18

A főnököm példát mutat számomra 4,11 2,93 1,65
A főnököm sokszor olyan célt tűz ki
elém, amit képtelenség elérni

4,08 3,67 3,65

A szervezet ösztönzi a csoportmunkát,
együttműködést az alkalmazottak
körében

4,07 3,07 2,35

A szervezet folyamatos fejlesztésre
ösztönzi alkalmazottait

4,05 2,48 1,53

A szervezet egésze segít az újoncoknak
beilleszkedni

4,04 3,47 2,35

A szervezet támogatja az alkalmazottak
továbbfejlesztését

4,04 2,77 1,76

A szervezet együtt ünnepli a sikert 3,98 2,68 1,65
A vezetők ösztönzik az egyének és
csoportok közti bizalmat,
együttműködést és kollaborációt

3,95 2,98 2,0

A főnököm képes magával ragadni a
munkatársait

3,95 3,15 2,06

A főnököm mindig figyel arra, amit a
munkatársai mondanak neki

3,91 3,1 2,29

A vezető hosszasan képes elbeszélgetni
alkalmazottaival, nemcsak a napi
ügyekről, de annak terveiről is

3,91 3,13 2,18

A szervezet támogatja az új ötleteket,
dolgozóit kreativitásra ösztönzi

3,91 2,67 1,65

A szervezet folyamatosan új
kompetenciákat fejleszt

3,84 2,73 1,76

A főnököm sokszor nem ad világos
utasítást, így nekem kell kitalálnom,

3,82 3,03 2,24
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hogy mit is várnak el tőlem

A főnököm időnként rávilágít az erős és
gyenge pontjaimra is

3,8 2,78 2,18

A főnököm mindig talál időt arra, hogy
meghallgassa az alkalmazottak gondjait

3,76 2,95 2,29

Az eredményes munka jutalma a siker
és elismerés

3,72 2,85 1,59

Az ellátandó feladatok mind
meghatározottak a munkaköri leírásban

3,71 3,27 2,18

A szervezet sikerességét csak az eladott
mennyiségben mérik

3,67 2,88 2,53

A főnököm képes azonosítani az
emberek fejlődési igényeit

3,64 2,73 1,94

A főnököm ritkán hangsúlyozza a
feladatok teljesítésének jelentőségét

3,63 3,2 3,65

A főnököm minden felsőbb vezetői
döntést kommunikál az alkalmazottak
felé

3,56 3,02 2,12

A főnököm mindig olyan feladatot bíz
rám, melyek fejlesztik a képességeimet

3,55 2,7 1,65

A szervezet folyamatos
továbbképzéseket szervez
alkalmazottainak

3,52 2,47 1,59

A főnököm képes elfogadni a tőle
eltérő nézeteket is

3,47 2,85 1,94

A főnököm gyakran kikéri
alkalmazottai véleményét nagyobb
döntések előtt

3,21 2,4 1,76

Az alkalmazottak feladataikat döntően
projektcsoportokban végzik

3,03 2,43 1,82

A szervezetem számára csak a minőség
és a vevői elégedettség fontos, a
dolgozói elégedettség nem

2,47 2,88 3,98

Forrás: Saját szerkesztés

Majd minden állításnál megfigyelhető, hogy az átlag feletti csoportba kerülő válaszadók több

mint 0,5-del jobb eredményeket jelöltek, ezért én csak azokat a kompetenciákat veszem sorra,

ahol a különbség értéke az átlag feletti és átlagos csoport között meghaladja az 1,0 értéket.

• Az átlag feletti klaszterbe kerülő válaszadóknál jobban megfigyelhető az

alkalmazottak folyamatos továbbképzése (xa=4,04), melyeket maguk a vállalatok

szerveznek számukra. Ugyanez az átlagos vagy átlag alatti vállalatoknál az

eredmények alapján ritkán figyelhető meg (átlagos klaszter esetében xa=2,77, míg

átlag alattiaknál xa=1,76).
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• Az átlag feletti klaszter szereplői esetében a vezetőség nagyobb mértékben támogatja

és ösztönzi a munkatársak közötti bizalom kialakulását a hatékony együttműködés

érdekében. Erre utal a majdnem 4-es átlaga a klaszternek. Míg ugyanez az átlagos

csoportnál a közepes átlagot sem éri el (xa=2,98)

• Talán épp a fenti két kompetencia birtoklásának köszönhetően az átlag feletti

szervezetekben nagyobb valószínűséggel figyelhető meg a dolgozói kreativitás

támogatása, az alkalmazottak innovatív ötleteire való nyitottság (xa=3,91), míg az

átlagos és átlag alatti vállalatok esetében megfigyelhető 2,67, ill. 1,65 átlag ezen

ösztönzés hiányára utal.

• Az átlag feletti szervezetekben a vezető az alkalmazottaknak példát mutat (xa=4,11),

ezzel inspirálja őket (xa=4,12), ugyanakkor az átlagos szervezeteknél ezen állítások

tekintetében ugyancsak közepes érték figyelhető meg, míg az átlag alatti

szervezetekben az 1,65-os értékből a példamutatás teljes hiányára következtethetünk.

• Az átlag feletti szervezetekben továbbá megfigyelhető a sikerek közös ünneplése,

mely állítás esetében a 3,98-os átlag nagyon jó értéknek bizonyul. Ehhez képest az

átlagos és átlag alatti szervezetekben ez nem jellemző.

A partnerekkel való kapcsolati kompetenciák tekintetében csupán két tényező esetében

állapítható meg a szignifikáns eltérés:

• Az érzelmileg intelligens szervezetben a vezető sokkal nagyobb meggyőzőképessége

erejével képes magával ragadni a partnereket, ennek segítségével kerül a

tárgyalásokon előnyösebb pozícióba. Az átlag feletti szervezetek e kompetencia

tekintetében magas, 4,38-os átlagot értek el, míg az átlagos szervezetek 3,74-os átlaga

is jónak mondható, de az eltérés jelentős. Az átlag alatti klaszter szereplői 2,82-os

átlagukkal közepes eredményt mutatnak a meggyőzőképesség terén.

• Az érzelmileg intelligens szervezetekre sokkal inkább jellemző a megrendelések

határidőre történő teljesítése, melyre ezen kompetencia 4,11-os átlaga enged

következtetni. Meglepő módon a határidők pontos betartása az átlag alatti klaszter

esetében majdnem 0,1-del magasabb (xa=3,61 az átlag alatti, és xa=3,53 az átlagos

klaszterben).
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Utolsó elemként a rezonáns szervezeti kultúra jellemzői kerültek elemzés alá. Ebben az

esetben 14 állítás közül 10 esetében figyelhető meg szignifikáns eltérés a klaszterek átlagai

között, melyet a táblázat is tartalmaz.

38. táblázat

A partnerekkel való kapcsolat alapján képzett klaszterek közötti szignifikáns különbségek

Állítás Átlag feletti
klaszter
átlaga

Átlagos
klaszter
átlaga

Átlag alatti
klaszter
átlaga

A szervezet fontos részének tartom a vezetőm 4,38 4,03 2,9
A szervezetben nyitott légkör uralkodik 4,11 3,31 2,69
Az alkalmazottak többsége úgy érzi, hogy
szükség van a munkájára

4,02 3,86 2,79

A szervezet támogatja a munkatársak alkotó
beszélgetéseit

3,78 2,44 1,9

A szervezet igyekszik csak magasan képzett
szakembereket foglalkoztatni

3,57 3,03 2,34

A szervezet számára a legfontosabb érték a
tapasztalat

3,56 3,2 2,66

A dolgozók aktívan részt vesznek a
döntéshozatalban

3,07 2,14 1,76

A szervezet előírja, hogy kitől kérhetek
felvilágosítást, kérdés esetén kihez
fordulhatok

2,79 2,84 3,83

A vezető ragaszkodik a régi, megszokott
eljárásrendhez

2,34 2,86 3,43

A szervezeti hierarchia fontos szerepet játszik
a működésben

2,24 1,92 2,55

Forrás: Saját szerkesztés

A variancia elemzés eredményeképpen a következő megállapítások tehetőek a szervezeti

kultúrára vonatkozóan:

• Az érzelmileg intelligens szervezetekben nyitott légkör figyelhető meg, melyet az ezen

állításra adott válaszok 4,11-os átlaga is mutatja. Ehhez az értékhez viszonyítva az

átlagos és átlag alatti szervezetek közepes eredményt értek el.

• Az átlag feletti szervezetekben az alkalmazottak érzik, hogy fontos szerepük van a

vállalat működtetésében (xa=4,02), ugyanakkor az átlagos vállalatok esetében is

hasonlóan magas, 3,86-os átlagot kaptunk. Az átlag alatti klaszter résztvevői azonban

ennél jelentősen alacsonyabb, 2,79-os átlagot értek el. Meglepő módon azonban egyik
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csoport sem vesz részt aktívan a döntéshozatalban, ahol az átlag feletti vállalatok is a

3,07-os eredmény alapján ritkán vesznek részt.

• A szervezeti hierarchia fontossága tekintetében egyik klaszter sem mutat kiemelkedő

eredményt, bár szerepe az átlag alatti klaszterben a legjellemzőbb, de itt is közepes

átlagnál alacsonyabb. Ugyanakkor az eljárásrendek betartásának elvárása, a

segítségkérés forrásának megjelölése jellemzőbb az átlagos és átlag alatti

szervezetekre, bár hasonlóan csak közepes értékeket mutatnak.

• A tapasztalat, mint fontos érték az átlag feletti vállalatoknál kap leginkább szerepet,

ahol a klaszter átlaga 3,56. Ettől csak kis mértékben marad el az átlagos csoport

eredménye (xa=3,2) Ezzel ellentétben az alkotó társalgás ösztönzésének vizsgálatánál

sokkal élesebben kirajzolódnak az eltérések. Az átlag feletti vállalatok gyakran

ösztönzik az alkotó megbeszéléseket (xa=3,78), míg az átlagos szervezetekre ez már

nem jellemző (xa=2,44).

A variancia elemzés eredményének vizsgálata után a fenti állításokat az SPSS rendszerből

kivéve átmásoltam egy Excel táblázatba, ahol minden egyes válaszadó esetében átlagot

számítottam. Mivel az érzelmi intelligencia a kiemelkedő teljesítmény előrejelzője, ezért a

4,1-nél magasabb átlagot elérő válaszadókat tekintettem érzelmileg intelligens szervezetnek.

Ez alapján 63 válaszadót tekinthetünk érzelmileg intelligensnek, míg a válaszadók nagy

többsége, 151 megkérdezett a kompetenciák alapján nem tekinthető érzelmileg intelligensnek.

39. táblázat
Érzelmileg intelligens vállalatok számossága

Gyakoriság Megoszlás

Érvényes

megoszlás

Kumulatív

megoszlás

Érzelmileg intelligens 63 29,4 29,4 29,4

Átlagos 151 70,6 70,6 100,0

Összesen 214 100,0 100,0
Forrás: Saját szerkesztés

Ezen átlagok alapján képződő két csoport tagjait visszakódoltam SPSS adatbázisba, és

megvizsgáltam, hogy az érzelmileg intelligens vállalatok milyen eredményt értek el az egyes

tényezők tekintetében. A hipotézisemben azt feltételezem, hogy az érzelmileg intelligens

vállalatok minden tényező tekintetében az átlag feletti csoportba sorolódtak, ugyanakkor az

SPSS adatbázis alapján azt látom, hogy csupán 7 válaszadó igazolja ezt a hipotézist. A
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fennmaradó 56 érzelmileg intelligens vállalat esetében azonban egy-egy tényező esetén

eltérést fedezek fel, bár az minden esetben maximum két tényező esetén tér el, ott is kizárólag

átlagos szintet megütve. Egy tényező esetében 24 válaszadó került az átlagos csoportba, míg

32 válaszadó két tényező esetében is az átlagos csoportba sorolódott. Amint az alábbi táblázat

is mutatja, a legtöbb átlagos eredmény a vállalati önkontroll tekintetében mutatkozott, mely

sok esetben párosult a vállalati önismeret vagy a vezető érzelmi intelligenciája tekintetében

megfigyelhető hiányosságokkal. Az alkalmazottakkal való kapcsolat terén egyáltalán nem

került átlagos csoportba egyetlen válaszadó sem, míg a partnerekkel való kapcsolati

kompetenciák esetében is elenyésző, 1 db ez a szám, amely ugyanakkor azért is állhat fent,

hiszen ezen tényezők esetében az átlag feletti érdem elérése alacsonyabbnak mutatkozott. A

szervezeti kultúra esetében 5 válaszadó került az átlagos csoportba, mely szám szintén

elenyésző a korábban említettek fényében.

40. táblázat
A vállalati érzelmi intelligencia tényezői mentén az átlagos klaszterbe kerülő vállalatok

száma területenként

Átlagos értéket mutató tényező Átlagos csoportba tartozó
válaszadók száma

Vezető érzelmi intelligenciája 22 db

Önismeret 24 db

Önkontroll 36 db

Alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák 0 db

Partnerekkel való kapcsolati kompetenciák 1 db

Szervezeti kultúra 5 db

Forrás: Saját szerkesztés

Mindezek alapján tehát az ötödik hipotézisemet elutasítom, a fenti eredmények is mind

alátámasztják, hogy az általam felvázolt érzelmi intelligencia modellben a vállalatoknak nem

szükséges minden kompetencia esetében átlag felettinek lenni, a vizsgálatok alapján elegendő

4 területen átlag felettinek lenni, azonban egyetlen területen sem mutathat a vállalat átlag

alatti eredményt.

Az érzelmileg intelligens vállalati profil összeállítása érdekében azonban fontosnak láttam

megvizsgálni a kapcsolatot a demográfiai adatok és az érzelmileg intelligens vállalatok

között, annak érdekében, hogy bebizonyíthassam sem a vállalat székhelye, sem mérete, sem
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nyereséges volta nincs hatással arra, hogy egy vállalat érzelmileg intelligens lehet, vagy sem.

Ennek igazolására kereszttábla elemzést végeztem ismételten, az eredményeket pedig

táblázatba foglaltam.

41. táblázat

Az érzelmileg intelligens vállalatok demográfiai eltérésének vizsgálata

Demográfiai
adat
megnevezése

Pearson-féle
Khí négyzet
mutató

szignifikanciája

Cramer-féle V
mutató
szignifikanciája

Kontingencia
szignifikanciája

Kapcsolat
megléte

Vállalat
székhelye

0,765 0,765 0,765 nincs kapcsolat

Iparág 0,142 0,142 0,142 nincs kapcsolat

Vállalat
alapításának éve

0,146 0,146 0,146 nincs kapcsolat

Vállalat mérete 0,297 0,297 0,297 nincs kapcsolat

Vállalat
nyereségessége

0,141 0,141 0,141 nincs kapcsolat

Foglalkoztatottak
átlagéletkora

0,840 0,840 0,840 nincs kapcsolat

Forrás: Saját szerkesztés

Az egyes tényezők esetében az alábbi megállapításokat tehetjük meg:

• A vállalat székhelye tekintetében kapcsolat nem figyelhető meg. Minden vizsgált

megyében van érzelmileg intelligens és érzelmi kompetenciákkal nem rendelkező

válaszadó egyaránt – bár ez utóbbi minden megyében nagyobb számban. Az

érzelmileg intelligens vállalatok fele Győr-Moson-Sopron megyében található,

ugyanakkor a megkérdezettek teljes körét vizsgálva is kiugró ennek a megyének a

válaszadók közötti magas száma.

• A válaszadó iparágának tekintetében szintén nem állapítható meg összefüggés. Ebben

az esetben is elmondható, hogy minden érintett iparág esetében található érzelmileg

intelligens szervezet. Kizárólag a bankszektor válaszadóinál figyelhető meg a 2/3-os
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többség az érzelmileg intelligens válaszadók esetében. A többi szektor tekintetében

több az érzelmileg nem intelligens válaszadó, kiemelten az építő és bútoripar, valamint

a közigazgatás terén mutatkozik jelentős eltolódás ebbe az irányba. Ebben a két

iparágban az eredményeket tekintve nem jellemző az érzelmi intelligencia vállalati

szintű birtoklása.

• A vállalatok alapítási idejének tekintetében a kapcsolat szintén nem figyelhető meg.

Bár a 2010 után létrehozott vállalatok esetében magasabb a lehetősége az érzelmi

intelligencia terén mutatkozó átlag feletti eredménynek, a felmérésben kis létszámban

vettek részt, mely alapján általános következtetést levonni nem tudok.

• A vállalatok mérete tekintetében szintén nem figyelhető meg összefüggés a vállalati

érzelmi intelligenciával kapcsolatban. Elmondhatjuk, hogy a minta alapján az

érzelmileg intelligens vállalatok fele középvállalat, míg a nagyvállalatok csupán 20 %-

át teszik ki, ellenben itt is fennáll annak a ténye, hogy a mintában a nagyvállalatok

sokkal kisebb számban vettek részt, mivel az egyik fő cél annak eloszlatása volt, hogy

csak a nagyvállalatoknál működik a tudás megosztása.

• A válaszadók nyereségessége szintén nincs kapcsolatban a vállalati érzelmi

intelligenciával. Bár a válaszadók jelentős többsége nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt

két évben nyereséges volt a vállalata, a nem nyereségesek között is akadt érzelmileg

intelligens, nemcsak a nyereséges vállalatok között.

• Utolsóként vizsgálat alá véve a foglalkoztatottak átlagéletkorát, szintén elmondható,

hogy nem áll fenn kapcsolat ebben a tekintetben a vállalatok érzelmi intelligenciájával

kapcsolatban. Mindkét esetben az átlagos 38-39 év közötti átlagéletkor a

legjellemzőbb.

Mindezen vizsgálatok alapján tehát elmondhatjuk, hogy az érzelmileg intelligens vállalatok

ismertetői között a vállalatokra jellemző demográfiai adatok nem szolgálnak magyarázatot.

Ezért nem tehetünk arra vonatkozóan megállapításokat, hogy csak egyes iparágakban, vagy

bizonyos nagyságú vállalatokra lenne csak jellemző az érzelmi intelligencia. Ennek épp az

ellenkezőjét tudjuk megállapítani, a vállalat működési helyétől, méretétől, múltjától és az

iparágtól függetlenül bármilyen vállalat előtt nyitva áll az érzelmi intelligenciában rejlő

lehetőség, a vállalat érzelmi intelligenssé alakítása.
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H6: A vállalati érzelmi intelligencia birtoklása elősegíti a tacit tudás átadását a
szervezetekben

Miután a vállalati érzelmi intelligencia

modellt alapos vizsgálatoknak vetettem

alá, úgy véltem igazolnom szükséges azt az

alapvető felvetést, amely miatt

érdeklődésem az érzelmi intelligencia

kutatása felé fordult, vagyis az érzelmi

intelligencia és a tudás átadás – azon belül

is a tacit tudás átadás – kapcsolatát. A

kutatásomhoz használt kérdőívem második

részében kizárólag a tudásátadásra használt eszközök alkalmazását vizsgáltam. Elsőként egy

általános kérdést tettem fel azzal kapcsolatban, hogy milyen fontos szerepet játszik a

válaszadó véleménye szerint a tudás megosztása a szervezetnél. A fontosságot egy 5 fokozatú

Likert-skálán lehetett jelölni, mely alapján az mutatkozik, hogy a válaszadók nagy többsége

szerint a tudás átadásnak fontos szerepet szánnak a szervezetekben. 51 válaszadó szerint

nagyon fontos, 88 válaszadó szerint fontos, míg 40 válaszadó közepesen fontosnak ítélte a

kérdést. Ugyanakkor 21 válaszadó úgy vélte, hogy a tudás megosztása az adott szervezetben

nem tölt be jelentős szerepet. Ez az arány azonban mindenesetre figyelemre méltó, hozzá

téve, hogy 136 vállalat nyilatkozta, hogy a szervezet tudáskezelési stratégiával is rendelkezik.

189 válaszadó szerint pedig vállalata rendszeresen vizsgálja a szervezeti tapasztalatokból

szerzett (külső és belső) visszajelzéseket, hogy kijavítsa a hibákat és fejlődjenek. A tudás

átadását szolgáló eszközök használati gyakoriságát tekintve azt látjuk, hogy a tacit tudás

átadására alkalmas csoportmunkán kívül csupán az explicit tudás megosztása éri el a gyakori

használatot: 3,4-nél nagyobb átlagot csak a belső munkatársi kommunikációs hálózat, az

adattáblázatok, az intranet és a dokumentációs rendszerek használata ért el. A 4,75-ös átlagot

mutató egyéb eszközök használata csak eseti jellegű, az egyéb kategóriában megjelölt tudás

megosztására használt eszközök kerültek jelölésre, mint az online viták, a biblia értelmezésére

fordított órák, team building, feladat megbeszélés, közös étkezés a kantinban, nyitáselőtti

megbeszélések.  A tacit tudás átadására szolgáló eszközök többsége azonban a legkevésbé

használt eszközök közé sorolódott, mint a szimulációk és szerepjátékok, a videók és kilépő

interjúk, és legnagyobb meglepődésre a jól ismert coaching is alacsony használati átlagot ért

el, mely azt mutatja, hogy hazánkban még mindig nem jellemző ezen eszközök elterjedtsége.
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42. táblázat
A tudás átadására használt eszközök elterjedtsége a vizsgált vállalatoknál

Tudás átadására használt eszköz Átlag
Egyéb online vita, bibliaóra, team building, feladat megbeszélés,
csoportépítő, közös étkezés a kantinban, nyitáselőtti megbeszélés

4,75

Internet, intranet használata 3,91
Csoportmunka az azonos szakterületen dolgozó emberekkel 3,53
Belső munkatársi kommunikációs hálózatok 3,53
Dokumentációs rendszer használata 3,44
Adatbankok, adattáblázatok 3,43
Belső viták és meetingek 3,17
Továbbképzési lehetőség 3,17
Tanulás a múltbeli történésekből 3,01
Vegyes csoportok 2,92
Informális beszélgetések, találkozók 2,91
Szakértői csoportok 2,89
Tudásfrissítő tréningek 2,88
Kávésarok 2,88
Kötetlen beszélgetések heti/havi rendszerességgel 2,83
Társasági programok (vállalati kirándulás, céges vacsora) 2,57
Előadások szervezése 2,55
Közösségi hálózatok (Facebook, Weblogs) 2,44
Történetek mesélése/storytelling 2,4
Utánpótlási terv 2,36
Informális ötletbörzék 2,33
Vállalati workshop 2,31
Minőségi körök 2,31
Job-rotáció 2,25
Tudástérkép, Kompetencia térkép 2,24
Mentori rendszer 2,23
Kinek-mire van szüksége mátrix 2,1
Coaching 2,08
Kilépő interjúk készítése 1,91
Videók készítése 1,83
Szimulációk, szerepjátékok 1,77
Vállalati sportclub 1,77

Forrás: Saját szerkesztés

A hipotézis igazolása érdekében első körben a válaszadók által használt tudásátadási

módszerek esetében is klaszterelemzést végeztem, itt azonban már csak két klasztert

engedélyeztem, aszerint, hogy mennyire jellemző vagy nem jellemző a vállalatban a

folyamatos tudásátadás, és hogy a vállalati tudás megosztását szolgáló eszközök használatára

milyen gyakoriságot jelöltek meg a megkérdezettek.
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Ezek alapján a klaszterelemzés eredményéül azt kaptam, hogy a válaszadóknak csupán alig

több mint negyede, 61 válaszadó tekinthető a tudás átadását rendszeresen szorgalmazó és

végző vállalatnak.

43. táblázat
A tudás átadásának elterjedtsége a vizsgált vállalatoknál

Gyakoriság Megoszlás

Érvényes

megoszlás

Kumulatív

megoszlás

Jellemző 61 28,5 31,6 31,6

Nem jellemző 132 61,7 68,4 100,0

Összesen 193 90,2 100,0

Hiányzó

adat

21 9,8

Összesen 214 100,0
Forrás: Saját szerkesztés

A korábbi hipotézisek igazolásánál használt módszernek megfelelően első körben a 6.

hipotézis vizsgálatánál is először kereszttábla elemzést végeztem az érzelmileg intelligens

vállalat és a tudás átadás közötti kapcsolat meglétének és erősségének vizsgálata érdekében. A

megoszlásokat tartalmazó táblázat már enged következtetni előbbire, a kapcsolat meglétére,

hiszen láthatjuk, hogy a tudásátadásban jeleskedő vállalatok csaknem 80 %-a érzelmileg

intelligens vállalat, s a tudásátadás tekintetében lemaradó válaszadók több mint 90 %-a

csupán átlagos vállalat. A tudás átadása és az érzelmi intelligencia közötti kapcsolat

szimmetrikus, hiszen az érzelmileg intelligens vállalatoknak 85,7 %-a jeleskedik a

tudásmegosztásban, míg az átlagos vállalatok 90,5 %-a elmarad a tudásmenedzsment terén.

44. táblázat
Tudásátadás és érzelmileg intelligens vállalatok közötti kereszttábla elemzés eredménye

Érzelmileg intelligens vállalatok

Összesen

Érzelmileg

intelligens Átlagos

Tudásátadás Jellemző Gyakoriság 48 13 61

Megoszlás 85,7% 9,5% 31,6%

Nem jellemző Gyakoriság 8 124 132

Megoszlás 14,3% 90,5% 68,4%

Összesen Gyakoriság 56 137 193

Megoszlás 100,0% 100,0% 100,0%
Forrás: Saját szerkesztés
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Így aztán nem meglepő a statisztikai mutatók értékében mutatkozó erős és szignifikáns

kapcsolat. Mindezeket figyelembe véve a H6 feltételezést elfogadom a vállalati érzelmi

intelligencia erős, szignifikáns kapcsolatban áll a tudás átadásban tapasztalható kiemelkedő

eredményekkel.

45. táblázat
Tudásátadás és érzelmileg intelligens vállalatok közötti kapcsolat mutatószámai

Érték Szignifikancia

Pearson-féle Khí négyzet 4,412 ,036

Cramer-féle V mutató 0,633 ,036

Kontingencia 0,535 ,036

Vizsgálatba bevont esetek

száma

193

Forrás: Saját szerkesztés

Azonban figyelembe kell venni, hogy a tudás átadására szolgáló eszközök tekintetében

nemcsak a tacit, hanem az explicit tudás átadására szolgáló módszerek is vizsgálat alá

kerültek, így szükségesnek vélem ismét variancia analízist végezni, annak vizsgálata

érdekében, hogy mutatkozik-e különbség az érzelmileg intelligens és nem érzelmileg

intelligens vállalatok által adott válaszok esetében a tacit tudás átadására használt eszközök

minőségi és mennyiségi jellemzői tekintetében. Az előzetesen elvégzett Levene-teszt alapján

az alábbi tudásátadási eszközök esetében az ANOVA táblázat eredménye nem releváns, mivel

a kérdésre adott válaszok homogének:

• Belső munkatársi kommunikációs hálózatok
• Internet, intranet használata
• Továbbképzési lehetőségek
• Mentori rendszer
• Coaching
• Minőségi körök
• Videók készítése
• Közösségi hálózatok
• Tudástérkép
• Kinek-mire van szüksége mátrix
• Utánpótlási terv
• Job-rotáció

Az első három tényező esetében a használat általánosan jellemző, míg az azokat követő

eszközök tekintetében épp a használat hiánya, ami a homogenitást okozza. Így a
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varianciaelemzésbe a kezdeti 31 tudásátadási eszköz közül 19 módszer vizsgálatára szűkült,

ezek közül 5 explicit tudásmegosztást szolgáló eszköz és 14 tacit tudás megosztására szolgál.

Az ANOVA táblázat eredményei alapján 6 módszer (kiegészítve az egyéb kategóriával)

tekintetében nem figyelhető meg összefüggés az érzelmileg intelligens és nem intelligens

vállalatok által alkalmazott tudás átadási eszközök használati gyakorisága tekintetében.

Ellenben 13 módszer esetében a különbség szignifikáns az alapján, hogy a vállalat átlag

feletti-e az érzelmi intelligencia terén. Ezeknek az eszközöknek a döntő többsége a tacit tudás

megosztására szolgál. 4 explicit tudás átadására szolgáló eszköz és 9 tacit tudás átadására

szolgáló eszköz tekintetében tehát azt mondhatjuk, hogy a vállalati érzelmi intelligenciát

alátámasztó kompetenciák szervezeti szinten való birtoklása jelentősen hozzájárul ezen 13

eszköz aktívabb használatához, mint az ezen érzelmi kompetenciákat nem birtokló vállalatok

esetében.

46. táblázat
A vállalati érzelmi intelligencia hatása a tudás átadására használt eszközökre

Tudás átadására használt eszköz Szignifikancia Kapcsolat
megléte

Adatbankok, adattáblázatok 0,000 van
Szakértői csoportok 0,000 van
Szimulációk, szerepjátékok 0,000 van
Tudásfrissítő tréningek 0,000 van
Tanulás a múltbeli történésekből 0,001 van
Csoportmunka az azonos szakterületen dolgozó emberekkel 0,003 van
Informális beszélgetések, találkozók 0,004 van
Belső viták és meetingek 0,005 van
Előadások szervezése 0,015 van
Vegyes csoportok 0,018 van
Dokumentációs rendszer használata 0,019 van
Informális ötletbörzék 0,025 van
Kilépő interjúk készítése 0,034 van
Vállalati workshop 0,056 nincs
Történetek mesélése/storytelling 0,099 nincs
Kötetlen beszélgetések heti/havi rendszerességgel 0,108 nincs
Társasági programok (vállalati kirándulás, céges vacsora) 0,118 nincs
Kávésarok 0,409 nincs
Vállalati sportclub 0,591 nincs
Egyéb online vita, bibliaóra, team building, feladat megbeszélés,
csoportépítő, közös étkezés a kantinban, nyitáselőtti megbeszélés

0,725 nincs

Forrás: Saját szerkesztés
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Megállapításom a H6 hipotézis esetében tehát pozitív, elfogadom azt a feltételezést, mely

szerint a vállalat tudás átadásának előfeltétele a vállalati érzelmi intelligencia birtoklása,

különös tekintettel a vállalaton belüli tacit tudás megosztására.

6.3 Hipotézisek összefoglalása

A kvantitatív kutatás eredményeit összefoglalva elmondhatjuk, hogy az általam felvázolt

vállalati érzelmi intelligencia modell tényezői között szignifikáns kapcsolatok találhatóak. Az

első két hipotézis esetében közepes erősségű kapcsolatot állapítottam meg, melynek oka

abban keresendő, hogy ezen két esetben nem találtam az adatok elemzése során kellő

bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az átlag feletti klaszterbe való kerülés kapcsolatban állna

a következő elem átlag feletti klaszterébe való besorolással. Mindkét esetben azt találtam,

hogy az átlagos érzelmi intelligenciával rendelkező vezető, illetve az átlagos szervezeti

önismerettel és önkontrollal rendelkező vállalat is a következő tényező, azaz a szervezeti

önismeret és önkontroll, valamint az alkalmazottakkal való kapcsolatépítési kompetenciák

terén átlag feletti csoportba is kerülhettek. Ettől függetlenül a hipotézisek alátámasztására

szolgáló vizsgálatok a kapcsolatot kimutatták a tényezők között. A H3 és H4, valamint a H6

hipotézis esetében a kapcsolat erős.

47. táblázat
A felállított hipotézisek értékelése a kvantitatív kutatás alapján

Hipotézis Elfogadva/elutasítva

H1: A magas érzelmi intelligenciával rendelkező vezető nagyobb
valószínűséggel segíti hozzá szervezetét az átlag feletti szervezeti

önismeret és önkontroll megszerzéséhez.

Elfogadva

H2: Azon szervezetek, amelyekben megfigyelhető az átlag feletti
szervezeti önismeret és önkontroll nagyobb mértékben figyelhető

meg az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák
birtoklása.

Elfogadva

H3: Az  alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák átlag

feletti eredménye előrejelzi a partnerekkel való kapcsolati
kompetenciák terén megmutatkozó átlag feletti eredményt.

Elfogadva

H4: Az alkalmazotti és partneri kapcsolatok átlag felettisége,
valamint az érzelmileg intelligens, rezonáns szervezeti kultúra

Elfogadva
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között erős kapcsolat azonosítható.

H5: Az érzelmileg intelligens vállalatnak mind a 6 alkotóelem
(vezető érzelmi intelligenciája, szervezeti önismeret, szervezeti

önkontroll, alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák,
partnerekkel való kapcsolati kompetenciák, rezonáns szervezeti

kultúra) tekintetében átlag feletti teljesítménnyel kell
rendelkeznie.

Elutasítva

H6: A vállalati érzelmi intelligencia birtoklása elősegíti a tacit
tudás átadását a szervezetekben.

Elfogadva

Forrás: Saját szerkesztés

Elsősorban a kvantitatív kutatás eredményeinek alátámasztására, a közepes kapcsolatok

részletesebb vizsgálata, valamint a tényezők közötti további függőségi kapcsolatok feltárása

érdekében szükségesnek láttam egy kvalitatív, ún. posztkvantitatív empirikus kutatás

lefolytatását azzal a céllal, hogy a modell elemei közötti kapcsolatok mélyebb megvizsgálása

által felvázolhassak egy utat az érzelmi intelligencia fejlesztése és a tacit tudás megosztásának

tudatossá válása felé. Ennek keretében tehát vizsgálatot végeztem a kvantitatív kutatásban

részt vevő, az ott elért eredmény alapján érzelmileg intelligensnek bizonyuló vállalatok

fejlődési útjának feltárására.
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7. A	KVALITATÍV	KUTATÁS	EREDMÉNYEI
A kvalitatív kutatás az adatelemzés és magyarázatépítés olyan típusára épül, amely magában

hordozza a komplexitást, a részletek megértése iránti motivációt. Formája kevéssé strukturált,

eszközkészlete nem egységes. A kvalitatív kutatás célja, hogy kontextuális és aprólékos

adatok alapján magyarázatot adjon a vizsgált jelenségekre. Használ ugyan kvantifikációt, de a

statisztikai elemzés nem játszik benne központi szerepet (Mason, 2005).

7.1 A vezetők érzelmi intelligenciája
A vállalatok vezetőjének érzelmi intelligenciáját mind a vezetőkkel, mind a csoportvezetőkkel

készített mélyinterjúk során vizsgáltam. A világos kép érdekében rákérdeztem mind a vezető

erős, mind annak gyenge pontjaira. A vezetők a saját erős pontjaik tekintetében legtöbbször az

optimizmusukat és magabiztosságukat emelték ki kommunikációs és meggyőző képességük

mellett. Ezek többnyire minden válaszadónál megtalálható, standard válaszok voltak. Emellett

több más érzelmi kompetencia is megjelent (mint a konfliktuskezelő vagy tárgyaló képesség,

a vezetői készségek, a kapcsolatépítő készség), ugyanakkor a válaszadók 60 %-a egyéb

tényezőket is felsorolt, mint a tapasztalat, a cég pontos ismerete vagy egyéb speciális

képzettség birtoklása.

15. ábra
A vezetők erős pontjai önbevallás alapján

Forrás: Saját szerkesztés
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A saját gyengeségeik között a határozatlanságot emelték ki, mint fejlesztendő képesség,

amely az érzésük szerint lassú döntéshozatalukat eredményezi. Továbbá ide sorolták a

teljesítmény, vele együtt az árbevétel és nyereség folyamatos hajszolását, a veszteséges

évzárástól való félelmet, s az esetek 37,5 %-ában az alkalmazottakkal való konfliktusok

elkerülését. Jellemző hibájuknak tartják, hogy nem vállalják fel a kollégák menesztését, azt

igyekeznek alsóbb szintre, illetve a HR osztályra delegálni. Szakmai kérdésekben ez a

készség azonban nem mutatkozik meg.

16. ábra
A vezetők gyenge pontjai önbevallás alapján

Forrás: Saját szerkesztés

Természetesen a csoportvezetőkkel való mélyinterjú során is ugyanígy elhangzottak a

kérdések a vállalat vezetőjének érzelmi kompetenciáira vonatkozóan. Ebben az esetben első

körben rákérdeztem a vezető legjellemzőbb képességére, majd pozitív és negatív

tulajdonságaira. A megkérdezettek fele a vezető legjellemzőbb képességének annak támogató,

ösztönző, inspiráló képességét emelte ki, s csak ezután, mint további pozitív jellemző

említette meg önbizalmát, optimizmusát, tapasztalatát, elkötelezettségét és

tárgyalóképességét. Ezek többnyire mind a vezető érzelmi kompetenciáira utalnak.
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17. ábra

A vezetők erős pontjai beosztottaik véleménye alapján

Forrás: Saját szerkesztés

Negatív, vagyis fejlesztendő képességnek 14 válaszadó jelölte meg a mások fejlődési

igényének nagyobb támogatását, a továbbképzések, tréningek vállalati szintű ösztönzését,

illetve 8 válaszadó említette a főnök rugalmatlanságát, merevségét a szervezet

mindennapjaiban, amely a közvetlenségének kiteljesedését akadályozza.

18. ábra

A vezetők gyenge pontjai beosztottaik véleménye alapján

Forrás: Saját szerkesztés
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Ugyanígy a csoportvezetőket is megkérdeztem a vezető érzelmi intelligenciájáról. A kapott

válaszokat táblázatban összesítettem, melyek változatos képet mutatnak.

48. táblázat
A kvalitatív kutatás során megfigyelt vezetői érzelmi kompetenciák

Vezetők szerint
rendelkeznek a
kompetenciával

Csoportvezetők
szerint a vezetők
rendelkeznek a
kompetenciával

Önismeret:
- Érzelmi tudatosság 12 9
- Pontos önértékelés 14 15

- Önbizalom 16 16
Önszabályozás:

- Érzelmi önkontroll 11 5
- Rugalmasság 14 7

- Sikervágy 15 16
- Kezdeményezőkészség 10 12

- Optimizmus 14 8
Társas készség:

- Empátia 8 6
- Politikai tudatosság 11 11
- Kliensközpontúság 13 16

Kapcsolatirányító készség:
- Ösztönzőerő 14 9
- Meggyőzőerő 11 10

- Mások fejlődését segítő képesség 8 2
- Katalizálóképesség 11 7

- Konfliktuskezelő képesség 9 10
- Kapcsolatépítés 12 10

- Csoportmunkára és együttműködésre
való képesség

8 5

Forrás: Saját szerkesztés

Bár a kapott eredményekből egy optimista következtetés vonható le, az eredmények

rávilágítanak a legnagyobb hiányosságokra is. A csoportvezetőknél már korábban is

hiányérzet mutatkozott a vezetők rugalmassága és mások fejlődését segítő képessége között.

Előbbi hiányt a vezetők jelentős hányada nem érzékeli, 14 válaszadó szerint rugalmas

személyiség, míg a csoportvezetők nagy része épp ezt jelölte meg legnagyobb

hiányosságának. Míg a vezető kérdésemre azt a választ adta, hogy hozzá az alkalmazottak
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mindig bátran fordulhatnak, a másik fél úgy fogalmazta át ezt a mondatot, hogy a vezető

rugalmassága korlátos, évi 1 kérés belefér, de ennek rendszeres felmerülése szankciókkal jár.

A másik gyengeségnek a vezetők részéről épp a másokkal való törődés, az empátia és a

mások fejlődését segítő szándék hiánya számított. Ezen gyengeségnek azonban maguk a

vezetők is tudatában vannak, mint az egyik vezető elmondta: „Nekem a vállalat fejlődésével

kell foglalkoznom elsődlegesen. Ha a vállalatnak nem megy jól, akkor az emberekbe való

tőkebefektetés nem megengedhető.”Épp a vállalat ügyeivel való foglalkozás annak

magyarázata is, hogy maguk a vezetők miért nem dolgoznak csoportban. Mind a vezetők,

mind a csoportvezetők az egymással való együttműködés hajlandóságát is hiányosnak vélte,

bár ennek okát a vezetőre háruló felelősség számlájára írják. A felmérés alapján meglepő

különbség mutatkozott az érzelmi önkontroll terén, melynek birtoklását 11 vezető pozitívan

értékelte. Ezzel szemben csupán 5 vállalatnál támasztották alá ennek meglétét a

csoportvezetők. Magyarázatukban kiemelték a vezető ún. hangulatember tulajdonságát, az

egyik résztvevő ezt úgy fogalmazta meg, hogy „Vannak napok, amikor jobb elkerülni a

főnököt”. A csoportvezetők megítélése szerint a vezetők kritikái néha magas hangszínt érnek

el, mely véleményük szerint nem támasztja alá az érzelmi önkontroll képességének

birtoklását.

Goleman modelljét alapul véve azonban – hiszen nem szükséges minden érzelmi

kompetenciát birtokolni, - mindezek alapján azt mondhatom, hogy a vizsgált szervezetekben a

vezető az érzelmi kompetenciák birtoklása tekintetében átlag feletti. 6 vállalatnál a vezető 8

érzelmi kompetenciát, 7 vállalatnál 9 kompetenciát birtokol, míg 3 vállalatnál 10 érzelmi

kompetenciát tulajdonítanak a vállalat vezetőjének. A válaszadók mindegyike megfelel tehát a

minimális 6 érzelmi kompetencia birtoklásának, ráadásul minden vállalatvezető mind a négy

kompetencia területről rendelkezik 1-1 kompetenciával.

7.2 Szervezeti önismeret és önkontroll
A vállalatok önismeretét és önkontrollját elsősorban a dokumentumok elemzésén keresztül

vizsgáltam, azzal a céllal, hogy ellenőrizzem azok meglétét. A kvantitatív kutatás eredményei

azt mutatják, hogy az érzelmileg intelligens szervezetek folyamatosan figyelik a piacot,

információkat gyűjtenek a piac szereplőiről és az ügyfelekről egyaránt. Ugyanakkor tisztában

vannak a szervezet erős és gyenge pontjaival, problémák fellépése esetén pedig összegyűjtik a

megoldás tapasztalatait, hogy elkerüljék annak újbóli felmerülését. Egy kérdőívben jelölni

azonban könnyű, hogy van stratégia és végzünk piacelemzést, sokszor úgy, hogy az valójában

nem is létezik a szervezetben. Így ebben a szakaszban ellenőrizni kívántam ezeknek a
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dokumentumoknak a meglétét illetve ismertségét. A vállalati stratégiát, – benne pontos

jövőképpel, közös értékekkel, szervezeti ábrával és SWOT analízissel – piackutatásokat –

még ha nem is benchmark jelleggel, inkább versenytársak elemzésére, - vevői elégedettség

mérések elemzését és a dolgozói teljesítményértékelések eredményeit minden válaszadónál

felleltem. 9 válaszadó ezeken felül olyan további dokumentumokat is rendszeresen készít,

mint a működési folyamatábra, a részletes erőforrástervek, éves önértékelése a vállalat

teljesítményének. 12 válaszadónál találtam benchmark kutatásokat, melyeket külsős cégekkel

végeztettek el. Továbbá 7 vállalatnál találtam vészforgatókönyveket. 13 vállalat rendelkezett

tudásstratégiával, ennek oka, hogy tudatosan csak a megkérdezettek 80 %-a foglalkozik

tudásmenedzsmenttel.

19. ábra

A vizsgált vállalatokban rendelkezésre álló dokumentumok

Forrás: Saját szerkesztés

A vezetővel folytatott mélyinterjú során a dokumentumok keletkezéséről, publicitásáról

tettem fel kérdéseket a szervezeti politika kutatása érdekében. Ezen interjúk során fény derült

arra, hogy ezeknek a dokumentumoknak a többsége, bár vezetői indíttatásra, de az esetek 75

%-ában külsős, tanácsadó cég bevonásával született. Így a stratégia megfogalmazása, a

SWOT elemzés és benchmark elkészítése, a működési folyamatábrák, de sok esetben még a

szervezeti ábrák felrajzolása sem a vezető munkáját dicséri, hanem egy másik vállalat

felhalmozott tudását. A vezetők elmondása szerint természetesen az értékek, a jövőkép az

adott vállalat menedzsereinek megfogalmazásához igazodik, 4 válaszadó esetében azonban ez
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is inkább a versenytársak hasonló értékeit és hosszú távú célját tükrözi. Tehát csupán 4 olyan

vállalatra bukkantam, ahol maga az első számú vezető, és a középvezetés tagjai közösen

fogalmazták meg a szervezeti politikát alkotó dokumentumok tartalmát. A vevői értékeléseket

14 vállalat maga készítette, míg a dolgozói teljesítményértékelést csak 7 válaszadó készítette

saját maga, külsős cég bevonása nélkül, kizárólag az interneten található mintákra alapozva.

A publicitást és a dokumentumok frissítését vizsgálva megállapítható a dokumentumok

naprakészen tartása, a vállalatok adminisztrációs vezetője a dokumentumokat időszakosan

felülvizsgálja – így a stratégia átlagosan 4 évre, a dolgozói teljesítményértékelés fél évre, a

vevői elégedettség mérése 1 évre, a versenytársak elemzése átlagosan 2-3 évre készül. A

dokumentumokat a szervezet minden alkalmazottja számára elérhető helyen tárolják (közös

meghajtó, adatbázis), azok módosulásáról azonban csak 5 vállalatnál küldenek üzenetet.

Tehát ezek alapján a szervezeti önismeret és önkontrollban való átlag feletti eredményt

alátámasztva látom az interjúk és a dokumentumok alapján is, azonban bár vezetői

kezdeményezésre születtek ezek a tervek, leírások, elvek, ugyanakkor nem a vezető tudására

támaszkodnak, hanem külsős vállalat bevonásával készül, mely magyarázatot nyújt a

kvantitatív kutatásban bizonyított gyenge szignifikanciára.

7.3 Alkalmazottakkal való kapcsolatépítő kompetenciák
Ezen tényező esetében a kvantitatív kutatás azt mutatja, hogy az érzelmileg intelligens

szervezetekben jellemző az alkalmazottak együttműködésének ösztönzése, csoportban való

dolgozás, az alkalmazottak kreatív ötleteinek meghallgatása és továbbképzési igényeik

támogatása. Ezekben a szervezetekben a feladatok világosan körülhatároltak, a vezető

azonban kihívást jelentő feladatok elé állítják alkalmazottaikat. A vezető maga példát mutat

az alkalmazottainak és inspirálja őket.

A vállalatok alkalmazottakkal való társas kompetenciáit ezáltal az arra vonatkozó

dokumentumok (munkaköri leírás, teljesítményértékelés, dolgozói elégedettség mérés)

elemzésével és a csoportvezetőkkel való interjúk segítségével vizsgáltam. A korábbiaknak

megfelelően a dokumentumokat minden válaszadónál felleltem, ezek közül a munkaköri

leírást 6 vállalat esetében maguk a dolgozók fogalmazták meg, míg 2 vállalat esetében teljes

mértékben a HR munkatárs, a többi 8 vállalat esetében pedig az előző kettő együtt fogalmazta

meg, így biztosítva azok közérthetőségét, egyszerűségét és realitástartalmát. Az általam

megvizsgált munkaköri leírásokra annak speciális részletezettsége volt jellemző. Véleményem

szerint a dolgozók által megírt munkaköri leírásokra jellemzőbb volt az általános
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megfogalmazás és egyszerűség, az olyan felületesebb feladat meghatározások, mint

„nyilvántartások vezetése” és „jegyzőkönyv készítése értekezleteken”. Míg a HR munkatárs

részvétele a feladatok, felelősségek és hatáskörök sokkal speciálisabb, pontosabb,

komplexebb megfogalmazásában is tükröződik. („A projekt lefolytatásával kapcsolatos kísérő

bizonylatok elkészítésének elrendelése, az elkészítések ellenőrzése, szignálása és igazoltatása

a megrendelővel”, „Évenkénti eredményvizsgálat megszervezése, lebonyolítása, elemzése,

értékelése, feladatok és továbbképzési igények meghatározása”)

A teljesítmény értékelését 11 válaszadó félévente, 5 válaszadó évente készíti el, melyben a

vállalatok folyamatosan nyomon tudják követni az alkalmazottak fejlődési, továbbképzési

igényeit. Megfigyeléseim szerint azonban ezek 80 %-a szakmai jellegű továbbképzés, s csak

20 %-ban készség vagy kompetencia fejlesztésére irányuló igény. A dolgozói elégedettség

mérése 9 vállalatnál rendszeres jellegű, évente felmérésre kerül, melyet 4 válaszadó az éves

önértékelésbe is beépít. Az alkalmazottak ötletei ezen, emellett pedig a 12 válaszadónál

megtalálható ún. „ötletládán” keresztül jutnak el a vezetőkhöz.

A dolgozói elégedettség mérésének eredményébe 11 vállalat engedett betekintést, melyek

esetében a „legrosszabbnak” egy 3,4-es értékű felmérési eredmény bizonyult. A

csoportvezetők elmondása szerint azonban ez az érték is jónak minősíthető. Az alacsony érték

két oka: a felmérés előtt 2 hónappal történő leépítés, mely az alkalmazottakban

bizonytalanság érzését eredményezte, valamint az ezzel egy időben zajló bérrendszeri

átstrukturálás, mely a túlóra, a bónuszok és jutalmak rendszerében változásokat

eredményezett. 9 vállalatnál a dolgozói elégedettség 3,8-nél magasabb értéket ért el, ebből 4

vállalatnál 4,3-nál is magasabb.

A dolgozói elégedettség vizsgálata a rendelkezésemre bocsátott kérdőívek alapján

részletesnek mondható, melyek kérdéseit négy csoport köré lehet összevonni: a vezetéssel

való elégedettség, a munkaköri követelmények értékelése, a munkafeltételek értékelése és a

munka megbecsülése. A négy tényező közül a munka megbecsülése érte el a legkisebb

átlagot, amelyből az alkalmazottak fizetéssel és elismerésekkel való elégedettségét mérték. Az

itt megfigyelhető 3,8-es eredmény azonban így is jónak mondható. A dolgozói elégedettség

mérés eredményei alapján a 11 vállalat a munkafeltételek biztosításában a legkiemelkedőbb,

itt a vállalatok esetében 4,3-es átlagértéket értek el. Ez nemcsak a korszerű gépekkel való

munkavégzésnek, de az alkalmazottak közötti kapcsolatoknak, konstruktivitásnak is

köszönhető.
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20. ábra
Az alkalmazottak elégedettségét vizsgáló kérdőívek tartalmi részek szerinti

eredménye

Forrás: Saját szerkesztés

A dolgozói elégedettség mérések eredményeit a csoportvezetőkkel, projektvezetőkkel

folytatott interjú során kívántam tovább részletezni, illetve azon vállalatok, melyeknél a mérés

eredményeit nem bocsátották rendelkezésemre, ott főként ezen interjúkra támaszkodtam.

Ennek keretében egyrészt érdeklődtem a vezető-beosztott kapcsolat minőségéről és

jellemzőiről, másrészt a kollégák, csoporttagok egymás közötti viszonyát meghatározó

tényezőkről. Az előbbi tekintetében rákérdeztem a kommunikáció nyitottságára, a vezető

inspiráló személyiségére, a csoportmunka elterjedtségére, az elismerésre, a vezető

nyitottságára. A megkérdezés mellett ezen kompetenciák tekintetében törekedtem

magyarázataik személyes megfigyelésére is.

A vezető-beosztott kapcsolat tekintetében mind a 16 vállalat közvetlen, nyílt

kommunikációról számolt be, melynek legfőbb formája az e-mail, de emellett 12 vállalatnál

találtam közös meghajtót, amelyen keresztül az információkat, az ötleteket, a projektek

végeredményeit, de 8 vállalat esetében az önéletrajzokat és továbbképzési anyagokat is

tárolnak. Ahogy a dolgozói elégedettség vizsgálatok eredményeivel is alátámasztható, - és

már a vezető érzelmi intelligenciájának vizsgálatánál is felmerült - a vezető ösztönző,

inspiráló személyiség a szervezetekben. 13 csoportvezető kiemelte feltétlen bizalmát a vezető

döntései tekintetében. 10 válaszadó kiemelte a vezető kommunikációs stílusát, mint pozitív

tulajdonság. Az éves jelentések, célok kommunikációjára ezek a válaszadók, mint lelkesítő

beszédekre emlékeznek. 7 vállalat kiemelte a vezető ösztönző képességét, mely során az
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egyéni képességeket, tudásszintet alapul véve, egyéni célokat tűz ki az alkalmazottak

számára, egyéni jutalmak kilátásba helyezésével.

21. ábra
A vezető inspiráló jellemének megnyilvánulása

Forrás: Saját szerkesztés

15 vállalat esetében a csoportban, teamekben való munkavégzés jellemző, melyhez ösztönző

jutalmak is kapcsolódnak. A csoport és tagjainak teljesítménye alapján 4 vállalatnál

háromhavonta, 6 vállalatnál félévente (igazodva a teljesítményértékelésekhez) és 6 vállalatnál

évente kerül jutalom kiosztásra. A vezető nyitottsága – vagy épp a nyitott ajtaja azonban

megoszlatta a megkérdezetteket.

22. ábra
A vezető ajtajának nyitottsága az alkalmazottak számára

Forrás: Saját szerkesztés
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4 válaszadó vélte úgy, hogy valóban, bármikor, bármilyen problémájával fordulhat

főnökéhez, hiszen annak ajtaja nyitva áll az alkalmazottak előtt. 7 válaszadó úgy nyilatkozott,

hogy a vezető ajtaja bár nyitva áll előttük, a vélemény megkérdezéséhez sokszor napokat kell

várni szabad időpont, vagy a vezető irodán kívüli tartózkodása miatt, anélkül, hogy ezt

negatívumnak tekintené. A további 5 válaszadó pedig nehezményezte, hogy a problémáikkal

csak kizárólagos esetben fordulhatnak a vezetőjükhöz, sőt ezek közül 3 vállalatnál a főnök

véleményének kikéréséhez úgynevezett fogadó idő/nap áll csak rendelkezésre. A vezető

közvetlenségét azonban ezek a válaszadók sem kifogásolták, csak magát a rendszer

hatékonytalanságát emelték ki.

Az alkalmazottak egymás közötti viszonyát az együttműködés és bizalom jellemzi a

csoportvezetők elmondása szerint. Maga a csoportvezető ügyel arra, hogy a feladatok

megoldásában mindenki kivehesse a saját részét, a problémák megoldásánál pedig minden

alkalmazott ötlete, véleménye kifejezésre jusson. A csoportmunkának célja, hogy ezáltal is

növelje az alkalmazottak belső motivációját, 11 válaszadó esetében heti rendszerességű

találkozók keretein belül megoszthatják egymással tapasztalataikat, illetve problémákat

oldanak meg, vitás kérdésekben tapasztalatot cserélnek. Ez természetesen nem jelenti azt,

hogy a személyek között ne lenne rivalizálás vagy konfliktus, ezt a résztvevő vállalatok

egyike sem tudja hosszabb távon elkerülni, ugyanakkor törekednek arra, hogy ez a konfliktus

ne a vállalat termelését hátráltassa. Az alkalmazottak kreativitásának, új ötleteinek

meghallgatására a vizsgált szervezetek 60 %-a nyújt lehetőséget, ebből 3 vállalat jutalmazza is

a legjobb ötleteket. A munkatársak közötti bizalom növelését célozzák a munkaidőn kívüli

közös programok szervezése. Ez a megvizsgált 16 szervezet közül csupán 2 esetében a

karácsonyi céges vacsoránál kimerül.

23. ábra
A vállalati felső vezetés által az együttműködés ösztönzésére szervezett egyéb rendezvények
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Forrás: Saját szerkesztés

Ez a két szervezet a további programok szervezésére érdeklődés hiányában nem fordít

energiát – a csoportvezetők elmondása szerint az alkalmazottak kifogást emeltek a hétvégét is

érintő programokon való kötelező részvétel ellen. A többi válaszadó vállalat közül 6

vállalatnál éves szinten szerveznek kirándulásokat, családi napot, közös főzést, csapatépítő

tréningeket, további 5 vállalatnál ezekből többet is átlagosan negyedévente, és 3 vállalatnál

közös hobbik mentén alakuló csoportok, klubok is működnek heti-havi rendszerességgel.

Az alkalmazottakkal való társas kompetenciák birtoklásának eredményeit, melyeket a

kvantitatív kutatásban kaptam, a mélyinterjúk segítségével alátámasztva látom.

7.4 Partnerekkel való kapcsolati kompetenciák
Bár ezen tényező vizsgálatát szintén dokumentumokkal, mint a vevői elégedettség vizsgálata,

a piackutatás, a versenytársak elemzése, a szállítók értékelése vagy a benchmarking

alátámaszthatja, a vizsgálat fókusza inkább a vezetőkkel és a csoportvezetőkkel való interjúk

segítségével végeztem. Részben azért, mert ezek a dokumentumok inkább a szervezet

önismeretét, piaci helyzetének helyes önértékelését tükrözik. Másrészt mert ezeknek az

elemzésére a vizsgált vállalatok elég eltérő módszereket használnak (Balanced Scorecard,

CRM rendszer fenntartása és annak elemzése, Reklamációk és azok megoldásának elemzése).

5 vállalat kizárólag a termékkel való elégedettséget méri, míg 4 vállalat a tevékenysége miatt

jellemzően inkább az alkalmazottaival való kapcsolattartást, az ügyfélszolgálat

tevékenységével való elégedettségre helyezi a hangsúlyt. Általánosan elmondható, hogy a

vizsgált vállalatoknál a vevői elégedettség meghaladja a 65%-ot.

24. ábra
A vevői elégedettség mérés eredménye a vizsgált vállalatoknál

Forrás: Saját szerkesztés
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Azon vállalatok esetében, melyeknél a vevők a végső fogyasztók is egyben, alacsonyabb

elégedettség mutatkozik, míg azon vállalatok esetében, amelyeknek a vevője egy vállalat, 2

válaszadó esetében a vevői elégedettség a 97%-ot is eléri.

A vevői elégedettség mérése mind a 16 vállalat esetében kérdőívvel történik, általában

közvetlenül a teljesítés után. 9 vállalat esetében a vevői elégedettséget a teljesítés után is

nyomon követik, így félévente kérnek ismételt véleményt a vevő elégedettségéről. A vevői

elégedettség mérésének eredményét adatbázisban gyűjtik, ahol nyomon tudják követni annak

változását, a reklamációkat, a fejlesztési javaslatokat, melyhez a csoportvezetők is

hozzáférnek. 2 vállalatnál a vevői elégedettség felmérésének eredményeit az alkalmazottak

számára is elérhetővé teszik, további 3 vállalatnál pedig a csoportvezetők elmondása szerint

már jelentkezett erre vonatkozó igény.

A vevők mellett 7 vállalat a szállítókat is évente értékeli, melyet azonban azok bevonása

nélkül készítenek el. Ezek során a szállítóval kapcsolatos korábbi tapasztalatokat gyűjtik

össze, s a csoportvezetők elmondása szerint inkább személyes intuíción alapul, semmint

formalizált módszerrel. A szállítók értékelésére 6 vállalatnál évente sor kerül. A beszállítókkal

való egyeztetéseken a vezetők elmondása szerint erős pozícióban vannak, bár ezt 5 vállalat

esetében az üzletkötő meggyőzőképességének tulajdonították.

A megkérdezett vállalatok közül a vezető elmondása szerint 12 szoros kapcsolatot ápol a helyi

önkormányzattal, ezek közül 3 a kormányzattal is, 11 rendelkezik kamarai tagsággal és 2

szakszervezettel. Mind a 16 vállalat igényelt fejlődését elősegítő uniós támogatást, 4 ezek

közül más vállalatokkal együtt, klaszterbe, közös cégcsoportba tömörülve, a politikai rendszer

ismeretére, a politikai lépések időben való azonosítására tehát minden résztvevő képesnek

mutatkozott.

25. ábra
A vizsgált vállalatok partneri kapcsolatai
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Forrás: Saját szerkesztés

A partnerekkel kapcsolatos befolyásolási képesség igazolására elegendő bizonyítékot az

elmondottakon kívül nem találtam, az általam megkérdezett vállalatok közül csupán kettő

számít a saját iparágán belül piacvezetőnek Magyarországon. Ettől függetlenül a kvantitatív

kutatás eredményét, mely szerint az érzelmileg intelligens szervezet széles partneri hálózat

kiépítésére és a vevői elvárások minél részletesebb megismerésére törekszik, igazolva látom.

7.5 Szervezeti kultúra
Az érzelmileg intelligens szervezeti kultúra vizsgálata a tényezők soft jellege miatt kizárólag

az interjúk által került ellenőrzésre. Ennek során először a szervezetben a csoportvezetők által

vallott értékeket vetettem össze azokkal az értékekkel, amelyeket a vezetők fogalmaztak meg.

Az esetek 80 %-ában ugyanazok az értékek köszöntek vissza, amelyek a korábbi tényezők

mentén már megfogalmazódtak, így a bizalom, az elismerés, a vevőközpontúság, az

együttműködés/csoportmunka. 3 vállalat említette még értékként az egymás iránti tiszteletet,

és 1 vállalat a méltányosságot. Az interjúk során a rezonáns kultúra jegyeit kerestem

elsődlegesen, mint a folyamatos fejlesztés, a lapos szervezeti hierarchia, az ösztönző rendszer,

a közös célokért való együttműködés vagy a nyitott légkör.

26. ábra
A vizsgált vállalatok által vallott értékek

Forrás: Saját szerkesztés

Az alkalmazottak és vezetők által vallott közös értékrenden kívül érdemesnek tartottam

vizsgálni a dolgozói hűséget, erre a kérdésemre azonban a mélyinterjú során adott kedvező

válaszokat nem véltem elégségesnek, így elemeztem a vállalatok 2013. évi fluktuációját. A

válaszadók közül csupán kettőnél találtam 30%-ot meghaladó munkaerő-mozgást, ez azonban
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a vállalatok nagyobb méretével is magyarázható. 2 vállalatnál csak bővítésre került sor,

további 3 vállalatnál pedig elhanyagolható, 5 % alatti a fluktuáció.

27. ábra
A munkaerő fluktuáció mértéke az elmúlt 2 évben

Forrás: Saját szerkesztés

Ezek alapján a dolgozói hűséget megalapozottnak látom. Ezt támasztja alá a már korábban

említett közösség kovácsoló törekvések, a munkaidőn kívüli közös programok szervezése,

mint a csapatépítő tréningek, céges vacsorák, munkatársak között közös hobbik mentén

szerveződő klubok, kirándulások és családi napok. Mindez hozzájárul a szervezet tagjainak

bizonytalanságának csökkentéséhez.

A rezonáns kultúra a megkérdezett vállalatok mindegyikénél követte a Goleman által

javasoltakat, értékeiben is tükrözi a rezonáns kultúra alapnormáit, így e tekintetben is

bizonyítva látom az átlag feletti eredményt.

7.6 Tacit tudás átadása
Az érzelmileg intelligens szervezeti kultúra ismertetőjegyei már utalnak a tudásorientált

kultúra vagy tanulószervezeti kultúra jellemzőire, mint a hibákból való tanulás révén való

folyamatos fejlesztés, a közös célok, mint közös jövőképért való tevékenykedés, a nyitott

légkör, amely lehetőséget biztosít az alkotó beszélgetéseknek, a csoportos tanulásnak, ezáltal

a tudás szabad áramlásának. A lapos szervezeti felépítés teret enged a komplexitás rugalmas

kezelésének, a szerepek változtathatóságának, tehát egyfajta előrejelzője a tudásmenedzsment

rendszereknek. Így nem meglepő módon a kvantitatív vizsgálatokat csupán megerősítette a

vezetőkkel és csoportvezetőkkel való interjú a tacit tudás megosztásáról.
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A megkérdezett vállalatok mindegyike rendelkezik tudásstratégiával, bár 5 vállalat esetében a

stratégia még fejlesztésre szorul. A csoportmunka és a meetingek gyakorlatilag a

megkérdezett vállalatok mindennapi életének a része. A meginterjúvolt vállalatok közül 3 heti

rendszerességgel tart teljesítményértékelő meetinget, míg6 vállalat kéthetente teszi ugyanezt a

minőségi kör módszertanának megfelelően. („A heti rendszerességgel való

teljesítményértékelést a dolgozók túl erős kontrollnak vélték, ezért ritkítottuk az üléseket

kétheti rendszerességre.”) 4 válaszadónál figyelhettem meg projektszerű működést, amelynek

jellemzőjévé vált az After Action Review módszertanához hasonlító projektzáró meetingek

rendszeres tartása. A mentori rendszer, a kilépő interjúk és a múltbeli történésekből való

tanulás pedig ritkább, de a tudásmenedzsment rendszer szerves része. Az első eszköz az új

belépő munkatárs beilleszkedését segíti, a második eszköz a kilépő vagy hosszabb távra

szabadságra menő (szülési szabadság, külföldi kiküldetés/kiszervezés) kollégák esetében

alkalmazott tudásmegosztó módszer. A storytelling-nek, mint tacit tudás megosztását segítő

eszköznek 9 vállalatnál találtam bizonyítékát, ahol évi rendszerességgel hirdetnek pályázatot a

legemlékezetesebb tapasztalat megosztására. Ezen pályázat keretében a legnagyobb,

legösszetettebb problémát, és annak megoldását gyűjtik össze, a legjobb megoldást pedig az

év dolgozója/csapata címmel jutalmazzák. Az ötletbörzék a vállalati költségek visszafogására

irányuló, 3 vállalatnál folyamatos, 11 vállalatnál évente meghirdetett verseny, jelképes

jutalomért. A brainstorming segítségével való ötletgyűjtés a projektek kezdetének,

problémamegoldás kreatív formájának jellemző eszköze. Ez utóbbit szolgálják a workshopok

is, melyek sokszor személyes konfliktusok feloldására alkalmazott eszköz.

A tacit tudás megosztását alátámasztó bizonyítékok mellett természetesen megfigyeltem az

explicit tudás tárolását is. A tudás azonosítását szolgáló vállalati tudástérképet 11 vállalatnál

fedeztem fel, ezek közül 7 esetben kezdetleges, 4 esetben a teljes vállalatra terjed ki a térkép.

Előbbiek esetében csak egyes részlegek, vagy kizárólag az osztályvezetők kompetenciái

voltak feltüntetve. 2 projektszervezetnél a végrehajtott projekteket, az ügyfelekkel együtt

tüntették fel ezeken a tudástérképeken. Az explicit tudás fejlesztését szolgáló képzéseken,

tréningeken való részvétel támogatása mind a 16 vállalat esetében alátámasztható, bár a

csoportvezetők véleménye alapján a képzéseken való részvétel nem terjed ki a teljes

foglalkoztatotti státuszban dolgozókra, bár annak szükséglete a teljesítményértékelő

beszélgetések rendszeres tárgya.
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49. táblázat

A kvalitatív kutatás során megfigyelt tudásmegosztó eszközök

Tudásmegosztó eszköz Hány vállalatnál használják rendszeresen?

Csoportban való munkavégzés 16

Tréningek 16

Tudásmegosztásra használt adatbázis,

rendszer

16

Ötletbörze 14

Tudástérkép 11

Teljesítményértékelő meetingek 9

Storytelling 9

After Action Review 4

Mentori rendszer 3

Kilépő interjúk 3

Workshop 3 (de inkább eseti jelleggel)

Forrás: Saját szerkesztés

Végezetül pedig az explicit tudás megosztását segítő adatbázisok, rendszerek meglétét és

használatát vizsgáltam. Ebben a kérdésben szintén minden válaszadó pozitív tapasztalatokkal

rendelkezett. Az általam megkérdezett szervezetek mindegyike rendelkezik a dokumentumok,

szabályzatok, szerződések, előadásvázlatok tárolására és megosztására alkalmas rendszerrel,

melyet 12 vállalat esetében napi, 4 vállalat esetében ennél ritkábban használnak is az

alkalmazottak, hiszen minden, általuk készített dokumentum tárolására kötelezően

alkalmazandó.

Ezek alapján a tacit tudás megosztása terén az általam vizsgált 16 vállalat átlag feletti

eredményét alátámasztva látom.

7.7 Az érzelmileg intelligenssé válás folyamata

A mélyinterjúkkal alátámasztott kvalitatív kutatásommal a fő célom az volt, hogy a

kvantitatív kutatás eredményeit megfelelően alátámaszthassam, ugyanakkor fel kívántam

térképezni, hogy a vállalati érzelmi intelligenciát meghatározó kompetencia csoportok milyen

sorrendben kerültek elsajátításra. Ennek felvázolásához egy napos workshopot

(műhelymunkát) tartottam a kvalitatív kutatásban résztvevő minden vállalat vezetőjének és
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csoportvezetőjének bevonásával. A workshopokra a vállalatok telephelyén, de egy külön

tárgyalóban, irodában került sor. A workshop elején bemutattam a kvantitatív és a kvalitatív

kutatás eredményeit, és ismételten bemutattam a vállalati érzelmi intelligencia elemeit, s

megkértem a résztvevőket, hogy példákkal, indoklással alátámasztva rajzolják fel, hogy az ő

szervezetükben az egyes lépések milyen sorrendben követték egymást. Tehát egy fejlődési

utat kívántam felvázolni a műhelymunka segítségével. A workshopok végén 4 különböző

fejlődési út rajzolódott ki. Ami azonban mindegyikben megegyezik, az első és az utolsó

tényező. Előbbi a vezető érzelmi intelligenciája volt. A válaszadók elmondása szerint a

kompetenciák vállalati szintű elsajátítása gondolkodásbeli, kulturális változásokat igényelnek,

amelyhez a vezetőnek kell az első lépést megtenni, a változáshoz az ő elköteleződése

feltétlenül szükséges. Az utolsó lépés pedig a teljes tudásmenedzsment rendszer, vele együtt a

tacit tudás megosztásának elterjedése, mivel a tapasztalatok, a megérzések megosztásához

minden korábbi kompetencia terület szükséges előfeltétel. A közötte lévő lépésekben azonban

eltérések mutatkoznak.

7 vállalat az alábbi fejlődési utat vázolta fel:

28. ábra
Érzelmi intelligencia fejlődési útvonal 1.

Forrás: Saját szerkesztés
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Indoklásukban az szerepelt, hogy az érzelmileg intelligens vezető első lépésben egy kellően

ambiciózus jövőképet festett fel, melyet a vállalat jelenlegi piaci helyzetének elemzésére

épített. A jövőképet ezek után osztotta meg alkalmazottaival, egyéni célokra bontotta, s a

közös cél elérésére inspirálta alkalmazottait. Az egyéni célokhoz jutalmazási rendszert

alakított ki, ezt azonban összekötötte a vevői elégedettséggel. A szervezeti kultúra

változásának lépcsője inkább racionálisabb, elméleti okok miatt került az utolsó előtti helyre,

mivel annak módosítása hosszabb időt vesz igénybe.

Ehhez képest 4 szervezet a felállított fejlődési úton felcserélte a partneri és az alkalmazotti

kapcsolatok minőségi változását.

29. ábra
Érzelmi intelligencia fejlődési útvonal 2.

Forrás: Saját szerkesztés

Ezen 4 vállalat gondolatmenetében hasonló megállapításokra jutott, mint a korábbi szereplők,

azzal a jelentős eltéréssel, hogy véleményük szerint a partnerekkel való kapcsolati

kompetenciák már a stratégiában megfogalmazásra kerültek, mivel azok mérése már a

jelenlegi helyzet feltárása során megtörtént. Ezeknél a szervezeteknél előbb kezdtek el a

vevők elégedettségére figyelni, mint az alkalmazottak elégedettségére. A stratégiai célnak 1

vállalat esetében a reklamációk csökkentése volt az egyik összetevője, ezeknél a vállalatoknál
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a jövőképben egy stabil vásárlói kör megléte jelenik meg, s az előbbi 7 vállalattal ellentétben

maguk az alkalmazottak, mint erősség nem kerül kifejezésre.

További 3 vállalat azonban épp a stratégia közös megalkotását emelte ki, mint fontos tényező

a változási folyamatban. Ezen vállalatok esetében a vezető első feladata maguknak az

alkalmazottaknak a bevonása, majd ezt követi a stratégiai irányvonalak közös kijelölése.

Ennél a 3 vállalatnál a stratégiában az alkalmazottak – leginkább a szakértő és kellően

motivált alkalmazottak -, mint a vállalat számára legfontosabb értékek jelennek meg.

30. ábra
Érzelmi intelligencia fejlődési útvonal 3.

Forrás: Saját szerkesztés

A maradék 2 szervezetnél a rezonáns szervezeti kultúra területe került előtérbe. Ezen

szervezetek esetében a változás maga több évig tartott, s meglátásuk szerint maga a vezető a

stratégiával egy kultúraváltozást indított el. Majd épp ez a kultúraváltozás eredményezett jobb

kapcsolatot az alkalmazottak között és a partnerekkel kapcsolatban is. A kultúra változását

mindkét szervezetben egy viszonylag egyszerű átrendezés, az irodák közötti falak lebontása,

és az amerikai mintát követő, kis válaszfalakkal elszeparált egy nagy irodahelyiség kialakítása

indította el. Ezzel kívánta a vezető ösztönözni az együttműködést, a részlegek

tevékenységének nagyobb átláthatóságát.
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31. ábra

Érzelmi intelligencia fejlődési útvonal 4.

Forrás: Saját szerkesztés

A fejlődési utak felrajzolásával két megállapításra jutottam, hogy az érzelmileg intelligenssé

válás érdekében a vállalatok előtt több lehetőség is áll, alapja azonban az érzelmileg

intelligens vezető személyiség, és minden kompetencia terület szükséges a tacit tudás

átadásának meghonosításához. Tehát az érzelmileg intelligens szervezet a tacit tudás

megosztásának előfeltétele. A két lépés között helyet foglaló kompetencia területek sorrendje

ugyan változó, de amint azt a kvantitatív és kvalitatív kutatás is igazolja, a tényezők között

szignifikáns kapcsolat áll fenn, tehát egy-egy tényező birtoklása hozzájárulhat, elősegíti más

tényezők megszerzését is.
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8.	ÖSSZEFOGLALÁS

Dolgozatom záró fejezetében a kutatás eredményeit szeretném összefoglalni, értékelni a

hipotéziseimet, illetve lehetséges jövőbeli kutatási irányokat fogalmazok meg, kitérve a

jelenlegi kutatás korlátaira.

Disszertációm alapvetően egy olyan modell felvázolását tűzte ki célul, amely a gyakorlatban

is hasznosítható, ugyanakkor elméletileg és módszertanilag is megalapozott. Ebben a

modellben a Goleman által megfogalmazott érzelmi kompetenciákat vállalati szinten

vizsgáltam, kvantitatív kutatással elemeztem a kompetencia területek közötti kapcsolatok

meglétét és kvalitatív kutatással annak eredményeit kívántam megerősíteni. Kutatásommal

igazolni kívántam, hogy a vállalati érzelmi intelligencia elősegíti a szervezetek tacit tudás

menedzselésével kapcsolatos tevékenységeinek tudatos kialakítását és megvalósítását,

rámutatva arra, hogy a vállalatoknak elsődlegesen érzelmi kompetenciákat kell elsajátítaniuk

ahhoz, hogy a tacit tudás átadása valóban működjön.

Az érzelmi intelligencia interdiszciplináris jellegéből fakadóan a szakirodalom

tanulmányozása során több tudományterület kutatásaira és irodalmára támaszkodtam. Az

egyéni érzelmi intelligencia kutatások terén forrásban nem volt hiány, ellenben, bár korábban

is felvázoltak érzelmileg intelligens szervezeteket, azokat annak kultúrájával vagy vezetőjével

írták le. S bár a legújabb magyarországi kutatások már elmozdultak az érzelmi intelligencia

szervezeti szintű vizsgálatáig (Göndör, 2006; Balázs, 2014) új modellt építettem az érzelmileg

intelligens szervezetek kialakításának területén.

Az elméleti fejezetekben a külföldi és hazai szakirodalmakat felhasználva foglalkoztam

többek között a tacit tudás fogalmával, átadási formáival, a tudásmenedzsment magyarországi

helyzetével, az érzelmi intelligencia fogalmával, mérési lehetőségeivel, két eltérő nézetével.

Rávilágítottam az eddig ismert vállalati érzelmi intelligencia modellekre, melyek alapján

felvázoltam a saját modellemet.

Bemutattam a korábbi, magyarországi cégek körében végzett kutatások eredményeit, melyek

az értekezésemben bemutatott kutatáshoz vezettek, nevesítve a tacit tudás átadását akadályozó

komplex tényező, az érzelmi intelligencia vizsgálatához. Ez a modell támaszkodik a korábbi

kutatási eredményekre, annál azonban egy komplexebb keretet ad a vállalati érzelmi

intelligenciának. A kutatásomba a vezető érzelmi intelligenciáján és a rezonáns szervezeti
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kultúra elemeinek vizsgálata mellé megfogalmaztam a vállalati kompetenciák négy területét

(szervezeti önismeret és önkontroll, alkalmazottakkal és partnerekkel való kapcsolati

kompetenciák), kiegészítve ezáltal az eddigi kutatásokat. A disszertáció újdonság tartalma épp

ebben a komplex modellben ragadható meg, hiszen jelenleg a nemzetközi kutatásokban

hiányzik a nézetek szintetizálása. Ezen modell segítségével a vállalatok számára átadható egy

ismeretanyag arra vonatkozóan, hogy maga az érzelmi intelligencia hogyan jelenhet meg

szervezetekben, illetve hogyan fejleszthető.

8.1 Következtetések levonása, tézisek megfogalmazása

Dolgozatom empirikus részében 6 hipotézist állítottam fel, amelyekkel az előzetesen felvázolt

vállalati érzelmi intelligencia modell tényező közötti kapcsolatok meglétét és az érzelmileg

intelligens vállalatok jellemzőit vizsgáltam. A hipotézisek vizsgálatára kérdőíves vizsgálatot

végeztem hazai szervezetekben, melyek megerősítésére kvalitatív kutatást is lefolytattam. Az

alábbi táblázatban összefoglaltam a hipotéziseket és a vizsgálati eredményeim alapján a

hipotézisekre vonatkozó döntéseimet:

50. táblázat

A hipotézisek értékelésének összefoglalása

Hipotézis Elfogadva//elutasítva

H1: A magas érzelmi intelligenciával rendelkező vezető nagyobb
valószínűséggel segíti hozzá szervezetét az átlag feletti szervezeti

önismeret és önkontroll megszerzéséhez.

Elfogadva

H2: Azon szervezetek, amelyekben megfigyelhető az átlag feletti
szervezeti önismeret és önkontroll nagyobb mértékben figyelhető
meg az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák birtoklása.

Elfogadva

H3: Az  alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák átlag feletti
eredménye előrejelzi a partnerekkel való kapcsolati kompetenciák
terén megmutatkozó átlag feletti eredményt.

Elfogadva

H4: Az alkalmazotti és partneri kapcsolatok átlag felettisége,
valamint az érzelmileg intelligens, rezonáns szervezeti kultúra
között erős kapcsolat azonosítható.

Elfogadva

H5: Az érzelmileg intelligens vállalatnak mind a 6 alkotóelem
(vezető érzelmi intelligenciája, szervezeti önismeret, szervezeti

Elutasítva



171

önkontroll, alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák,
partnerekkel való kapcsolati kompetenciák, rezonáns szervezeti
kultúra) tekintetében átlag feletti teljesítménnyel kell rendelkeznie.

H6: A vállalati érzelmi intelligencia birtoklása elősegíti a tacit tudás
átadását a szervezetekben.

Elfogadva

Forrás: Saját szerkesztés

A H1-H4 hipotézisekben a felvázolt vállalati érzelmi intelligencia modell tényezői közötti

kapcsolatot vizsgáltam. Az első hipotézisben azt feltételeztem, hogy a magasabb érzelmi

intelligenciával rendelkező vállalati vezetők, nagyobb hajlandóságot mutatnak a szervezeti

önismeret és önkontroll elsajátítására, benne a vállalat környezetének megismerésére és a piac

változásainak folyamatos nyomon követésére. Vizsgálatommal azt kívántam alátámasztani,

hogy azon vezetők, akik az érzelmi kompetenciákat egyéni szinten birtokolják, sokkal

nagyobb valószínűséggel reálisan ítélik meg saját vállalatuk piaci pozícióját. A statisztikai

elemzések azt mutatják, hogy bár az átlag feletti érzelmi intelligenciával rendelkező vállalatok

nagyobb hangsúlyt helyeznek a piaci környezet folyamatos elemzésére, a külső tájékoztatások

fogadására, ugyanakkor ez sok esetben az átlagos érzelmi intelligenciával rendelkező

vállalatok esetében is jó, alig marad el az átlag feletti klaszter átlagértékeitől. A legnagyobb

eltérés a szervezeten belül a párhuzamos projektek kezelésében mutatkozik meg, ahol az átlag

feletti vállalatok jó eredményt mutatnak, míg az átlagosok csak közepeset. A H1 hipotézis

esetében bár kapcsolat található a vezető érzelmi intelligenciája és a szervezeti önismeret és

önkontroll tényezői között, a kapcsolat erősségét vizsgáló statisztikai számok épp a fent

említettek miatt közepes kapcsolatot mutatnak.

A második hipotézisben a szervezeti önismeret és önkontroll valamint az alkalmazottakkal

való kapcsolati kompetenciák megléte közötti kapcsolatot vizsgáltam. Azt feltételeztem, hogy

azok a vállalatok, akik előbbi tekintetében az átlag feletti klaszterbe kerültek, azok

alkalmazottai elégedettebbek, nagyobb hangsúlyt fektetnek a fejlesztésre, támogatják az

alkalmazottak együttműködését, kreativitását, hiszen a szervezet pontos ismerete, a közös cél

megfogalmazása vagy épp a munkakör pontos leírása iránymutatást, ugyanakkor nagyobb

szabadságot nyújt az alkalmazottak számára. A statisztikai vizsgálatok rávilágítottak arra,

hogy a szervezet önismerete és az alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák között

közepesen erős kapcsolat található, mely a tisztább feladatleírásokban, az önálló tanulás

támogatásában, a csoportmunka ösztönzésében és a közvetlenebb vezető-beosztott

kapcsolatban nyilvánul meg.
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A harmadik hipotézisben azt vizsgáltam, hogy az érzelmi intelligencia kiépítése során az

alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák birtoklása kapcsolatban áll-e a vevőkkel való

átlag feletti kapcsolat kiépítésével. Arra kerestem a választ, hogy azok a vállalatok, akik átlag

feletti eredményeket mutatnak az alkalmazottakkal való kapcsolatok terén, képesek-e

hasonlóan befolyásolni a partnereiket is, elégedett beszállítókkal és vevőkkel rendelkeznek-e.

Célja-e ezen szervezeteknek az ügyfél elvárások meghaladása, innovatív ötletek

megvalósítása. A statisztikai elemzések ezen tényezők között is erős, szignifikáns kapcsolatot

igazoltak. Az átlag feletti alkalmazotti kapcsolatok ezen hipotézis esetében az átlag feletti

partneri hálózatok kialakításában és az egyedi ügyféligények ismeretében mutatkozik meg

leginkább.

A negyedik hipotézissel igazolni kívántam, hogy a rezonáns szervezeti kultúra létrehozására a

vállalatok társas készségei közé sorolt alkalmazotti és partneri érzelmi kompetenciák is

hatással vannak. Azt vizsgáltam, hogy azokat a szervezeteket, amelyek átlag feletti

alkalmazotti kapcsolatokat ápolnak, az elégedett alkalmazottak által teremtett nyitott légkör

lengi körül. Azok a vállalatok, amelyek ösztönzik az együttműködést, megteremthetik a

nyitott légkört a tudás szabad áramlásához, legyen szó alkalmazottakhoz vagy partnerekhez

fűződő tapasztalatokról, tudásról. A hipotézis igazolására lefolytatott kereszttábla elemzés a

tényezők között erős, szignifikáns kapcsolatot mutat, a variancia elemzés eredménye pedig

arra világított rá, hogy az átlag feletti alkalmazotti és partneri kapcsolatok a táptalajául

szolgálnak a tudás áramlásának, a munkatársak közötti alkotó beszélgetéseknek, az

alkalmazottak aktívabb részvételének a döntéshozásban – bár ez utóbbi tekintetében még az

átlag feletti szervezetek is fejlődésre szorulnak.

A H1-H4 hipotézisekkel összességében az általam az értekezés elején, illetve a kvantitatív

kutatás előtt ismertetett azon kutatási kérdésre kerestem a választ, hogy a vállalati érzelmi

intelligencia tényezői között milyen hatás, kapcsolat figyelhető meg. Ezért ezen hipotézisek

igazolása révén egy összevont tézist tudok megfogalmazni:

Tézis 1: A szervezeti érzelmi intelligencia egy komplex modell, melynek alkotóelemei: a

vezető érzelmi intelligenciája, a szervezeti önismeret és önkontroll, az alkalmazottakkal és

partnerekkel kapcsolatos kompetenciák és a rezonáns szervezeti kultúra. Ezen alkotóelemek

között szignifikáns kapcsolat van, amely alapján elmondhatjuk, hogy egy-egy tényező

birtoklása hozzájárulhat, elősegíthet más tényezők megszerzését is.
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Így a vezető érzelmi intelligenciája elősegíti a szervezeti önismeret és önkontroll

megszerzését, a szervezeti önkontroll és önismeret elősegíti az alkalmazottakkal való

kapcsolati kompetenciák megszerzését, az alkalmazottakkal való kapcsolat átlag feletti

eredménye hozzájárul a partnerekkel való kapcsolati kompetenciák megszerzéséhez, míg e két

utolsó tényező elősegíti a rezonáns szervezeti kultúra kialakítását.

A H5 hipotézisben az érzelmileg intelligens vállalatokat leginkább jellemző kompetenciákat

kerestem, választ adva az értekezés bevezetésében megfogalmazott második kutatási kérdésre.

Azt vizsgáltam, hogy a vállalati érzelmi intelligencia tényezőin belül mely kompetenciák

között mutatkozik a legnagyobb eltérés az átlag feletti és átlagos klaszterek válaszadói között.

Ezeket a kompetenciákat vettem az érzelmileg intelligens szervezetek ismertető jegyének, s

kimutattam, hogy az általam megkérdezett 214 vállalat közül 63 bizonyult érzelmileg

intelligensnek ezen kompetenciák mentén. Összehasonlítva ezeket a válaszadókat arra

világítottam rá, hogy ahhoz, hogy a szervezet maga érzelmileg intelligens legyen, nem

szükséges minden kompetenciaterület tekintetében átlag felettinek lenni, elegendő volt ehhez

4 tényező. Az eredmények alapján az is világossá vált, hogy a leginkább az alkalmazottakkal

és partnerekkel való kapcsolati kompetenciák terén, valamint a rezonáns szervezeti kultúra

esetében mutatkoznak átlag felettinek ezek a szervezetek, a legnagyobb hiányosságok

azonban a vállalati önismeret és önkontroll terén állapíthatóak meg. Ezen hipotézis vizsgálata

mentén fogalmaztam meg második tézisemet az alábbiak szerint:

Tézis 2: Az érzelmileg intelligens vállalatoknak nem szükséges mind a 6 alkotóelem

tekintetében átlag felettinek lenni, a vizsgálatok alapján elegendő 4 területen átlag

felettinek lenni, azonban egyetlen területen sem mutathat a vállalat átlag alatti eredményt.

Az utolsó hipotézis (H6) esetében a vállalati érzelmi intelligencia és a tacit tudás átadása

közötti kapcsolatot vizsgáltam. Azzal a feltételezéssel éltem, hogy a szakirodalomban

alátámasztott tacit tudás és érzelmi intelligencia között függőségi viszony áll fenn, így a

vállalat érzelmi intelligenciája elősegíti a tacit tudás átadására szolgáló eszközök széles körű

alkalmazását. A kvantitatív kutatásba 18 tacit és 13 explicit tudás átadási módszert vontam

vizsgálat alá, melyek közül 9 tacit és 3 explicit módszer esetében mutattak a statisztikai

vizsgálatok szignifikáns eltérést az érzelmileg intelligens vállalatok gyakorlatában, az azzal

nem rendelkezőkkel szemben. Az érzelmileg intelligens vállalatok és a tudás átadását

támogató szervezetek között egy nagyon erős kapcsolat van, melyet a kvalitatív kutatás során

megtartott workshopon függőségi viszonnyal magyaráztak, ezért került a tacit tudás átadása
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minden vizsgált szervezet esetében az utolsó lépcsőre. Mindezek alapján az értekezésem

harmadik tézisét így fogalmazhatom meg:

Tézis 3: A vállalat érzelmi intelligenciája elősegíti a tacit tudás átadására szolgáló eszközök

széleskörű alkalmazását.

8.2 A kutatás korlátai

Az értekezésem összefoglalásában szeretnék kitérni röviden a kutatásom korlátaira is. A

kvantitatív kutatás során kérdőívet alkalmaztam az adatok összegyűjtésére. A kérdőív

strukturált információgyűjtést biztosít, alkalmazása egyszerű. Az összegyűjtött adatok

megbízhatóak, mivel a válaszok előre megadott alternatívákra korlátozódnak. Természetesen

az adott válaszokra a válaszadó pillanatnyi hangulata, vezetőjével való kapcsolata azonban

befolyással van, így véletlen torzulás előfordulhat, a kiugró eseteket azonban az SPSS

segítségével kiszűrtem a kódolás folyamán. Az állítások alátámasztására pedig kvalitatív

kutatást végeztem.

További kutatási korlát, hogy a rendelkezésemre álló idő és erőforrás limitáltsága miatt az

alkalmazottak érzelmi intelligenciáját nem vizsgáltam, mivel annak megállapítása egy kérdőív

alapján megalapozatlan lett volna, így kizárólag az alkalmazottak egymás közötti kapcsolatát

vizsgáltam, az egyéni intelligenciát pedig kizárólag a vállalatvezetők körében mértem. Jelen

kvantitatív kutatásban minden résztvevő vállalatról a visszaérkező 1 válasz alapján alkottam

képet, mely eredményeket több kérdőív visszaérkezése esetén jobban alá lehetett volna

támasztani. Épp ezért láttam szükségét kvalitatív kutatás lefolytatásának is, ahol a vizsgált

vállalatok mindegyikénél több vezetőt kérdeztem meg az eredmények alátámasztására. Itt

azonban az alapos vizsgálat érdekében sokkal több időre lett volna szükségem, főként a

szervezeti kultúra és a kapcsolatok meglétének vizsgálatára. Hiszen ezek a soft tényezők

meglétének bizonyításához néhány nap alatt nehéz meggyőződni.

A kutatás további korlátja, hogy mivel a mintavétel nem véletlenszerű, ezért a

következtetéseim nem általánosíthatók. A kutatásban főként az Észak-Dunántúl területén

tevékenykedő vállalatok vettek részt. Így az eredmények nem reprezentatívak, a válaszadók

számossága miatt ellenben az eredmények átlag feletti kiindulópontot jelenthetnek további

kutatásokban.
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A kutatás korlátai között feltétlenül meg kell említenem, hogy olyan témát vizsgáltam, ahol a

folyamatok sokszor nem tudatosan mennek végbe és a válaszadóknak arról kellett beszélniük,

ami sokszor akkor vált számukra is világossá és tudatossá, amikor a kutatás résztvevői lettek.

Utolsóként pedig meg kell említenem, hogy a vállalatok érzelmi intelligenciájának vizsgálata

során sokszor olyan dokumentumokba kívántam betekinteni, melyeket a vállalatok nem

bocsátottak rendelkezésemre, üzleti titkok miatt. A vállalatok elzárkózása az ilyen adatok

szolgáltatásától szintén nehezíti a kutatók munkáját, tovább árnyalva munkám

következtetéseit.

8.3A kutatás kiterjesztési lehetőségei és jövőbeli irányai

Vizsgálataim az első lépések a vállalati érzelmi intelligencia modell felállítása terén. Úgy

vélem, hogy kutatásommal sikerült a vállalati érzelmi intelligencia jelenségének mélyebb

megismerése és az alkotó tényezői közötti összefüggések feltárása. Nem volt, és nem is

lehetett célom, hogy e témát minden szempontból megvizsgáljam és kutassam, mindösszesen

kezdeti kutatási alapköveket tettem le és a jövőben ezen az úton próbálok majd továbbhaladni.

Ugyanakkor hiszem, hogy a téma interdiszciplináris jellegéből fakadóan a modell hasznosnak

és hasznosíthatónak bizonyul majd számos tudományterület (például a szervezetfejlesztés, a

vezetéstudomány) kutatói számára is.

Úgy vélem, a kutatás folytatása érdekében mindenképpen szükséges a mintaszám növelése és

olyan magyarországi régiók bevonása is, amelyek a korlátaim miatt, most nem kerültek

vizsgálatra a jelen kutatásban. Továbbá, mindenképpen előnyös lenne a nemzetközi

összehasonlításokat végezni, főként a tudásmenedzsment terén vezető gyakorlattal rendelkező

országok felé is, és a megfelelő tanulságokat levonni a hazai gyakorlattal kapcsolatban.

Hiszem, hogy a különbségek és sajátosságok feltérképezése és tanulmányozása

mindenképpen hiánypótló.

Továbbá jelen értekezésben felvázolt érzelmi intelligencia elsajátítási utakat is érdemes lenne

további elemzések, vizsgálatok alá vonni, részletesebben ábrázolni, annak érdekében, hogy

eszközül szolgáljon az érzelmi intelligenciával nem rendelkező, vagy a tacit tudás

megosztására törekvő vállalatok számára. Így reményeim szerint a téma kutatása még számos

lehetőséget rejt a menedzsment téma kutatói számára is.
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1. sz. melléklet
Kérdőív középvezetők részére

Vállalatok érzelmi kompetenciái és tudásmenedzsment

Tisztelt Válaszadó!
A győri Széchenyi István Egyetem kutatása az érzelmileg intelligens vállalatokkal és azok
tudásmenedzsmentjével foglalkozik. A kérdőív kitöltésével hozzájárul ahhoz a kutatáshoz, melyben egyrészt
keressük a sikerességhez hozzájáruló vállalati kompetenciacsomagot, annak összetevőit, a szervezeti kultúra, a
vezetői kompetenciák és vezetői stílus tényezői közötti összefüggéseket, másrészt a tudásmenedzsment és a
vállalati kompetenciák kapcsolatát.
Biztosítjuk Önt, hogy sem nevét, sem a vállalat nevét semmilyen formában nem rögzítjük és a kapott
eredményeket kizárólag kutatás céljára használjuk fel.
Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárult a kutatás sikeréhez.

A Kutató Csoport

1. Kérem jelölje, hogy az alábbi, szervezeti kultúrára vonatkozó állítások milyen mértékben jellemzőek az
Ön cégére!

Egyáltalán
nem
jellemző

Kis
mértékben
jellemző

Közepesen
jellemző

Nagy
mértékben
jellemző

Teljes
mértékben
jellemző

A szervezetben nyitott légkör
uralkodik.

A tudás szabadon áramolhat a
szervezetben.

Az alkalmazottak többsége úgy érzi,
szükség van a munkájára.

A szervezet képes gyorsan
alkalmazkodni a piaci kihívásokhoz.

A szervezeti hierarchia fontos
szerepet játszik a működésben.

A szervezet elvárja, hogy a vezető
minden kérdésre tudja a választ.

Az ellátandó feladatok mind
meghatározottak a munkaköri
leírásban.

Az eredményes munka jutalma a
siker és elismerés.

A szervezet folyamatosan elemzi a
hibákat és igyekszik tanulni azokból.

A dolgozók aktívan részt vesznek a
döntéshozatalban.

A szervezet támogatja a munkatársak
alkotó társalgását.
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A szervezet támogatja az önálló
tanulást, továbbfejlesztést.

A szervezet probléma esetén
nemcsak megoldani igyekszik azt,
hanem keresi az okát, hogy a
jövőben a hibát elkerülhesse.

A szervezet támogatja az ügyfelekkel
való aktív kapcsolattartást.

A szervezet igyekszik csak magasan
képzett szakembereket
foglalkoztatni.

Az alkalmazottak feladataikat
döntően projektcsoportokban végzik.

A szervezet folyamatos
továbbképzéseket szervez
alkalmazottainak.

A szervezet számára a legfontosabb
érték a tapasztalat.

A szervezet nyíltan, vádaskodás
nélkül tudja fogadni az eseményekről
/ problémákról való beszámolást és a
tapasztalatok megosztását.

A vezetők ösztönzik az egyének és
csoportok közti bizalmat,
együttműködést és kollaborációt.

2. Kérem jelölje, hogy közvetlen főnökére mennyire jellemzőek az alábbi állítások!
Egyáltalán
nem
jellemző

Kis
mértékben
jellemző

Közepesen
jellemző

Nagy
mértékben
jellemző

Teljes
mértékben
jellemző

A vezető ragaszkodik a régi,
megszokott eljárásrendhez.

A vezetőmnek határozott jövőképe
van.

A főnököm sosem elégszik meg
azzal, ha elvégzi az előírt
feladatokat.

Sokszor úgy érzem, a főnököm csak
a pénzért dolgozik.

Sokszor úgy érzem, a főnököm
igazán lelkesedik a munkájáért.
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Úgy érzem, a főnököm mindig tanul
a hibákból.

A főnököm nyitott az újabb és újabb
kihívásokra.

A főnököm folyamatosan fejleszti
önmagát.

A főnököm keresi a visszajelzéseket
a saját munkájával kapcsolatban.

A főnököm megfelelő mennyiségű
önbizalommal rendelkezik.

A főnököm könnyen feladja saját
véleményét, ha konfliktusba
keveredik alkalmazottjával.

A főnököm a hibáit saját
alkalmatlanságának bizonyítékaként
tekinti.

A főnököm jól kezeli a stresszes
helyzeteket.

A főnököm megpróbáltatások idején
is derűlátó marad.

A főnököm szűkös határidő esetén is
nyugodt marad.

Véleményem szerint a főnököm
etikusan cselekszik minden esetben.

A főnököm bizalmat gerjesztő
személyiség.

A főnököm jelenléte akkor is
érezhető a szervezetben, ha ő maga
nincs is jelen.

A főnököm képes beismerni, ha
hibázott és magára vállalja a
felelősséget.

A főnököm folyamatosan áradozik a
cég hírnevéről.

A főnököm bátran vállalja a
kockázatokat.

A főnököm könnyedén leegyszerűsíti
a vállalat felső vezetésének
bonyolultnak tűnő követeléseit.
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A főnököm sokszor elveszik a
részletekben.

A főnököm könnyedén megbirkózik
egyidejűleg több feladattal is.

A főnököm jól viseli a változásokat.

A főnököm rendkívül nyitott az új
információk megszerzésére.

A főnökömet csak az eredmények
érdeklik.

3. Kérem jelölje, hogy a főnökére az alkalmazottakkal és partnerekkel való kapcsolattartása tekintetében
mennyire jellemzőek az alábbi állítások!

Egyáltalán
nem
jellemző

Kis
mértékben
jellemző

Közepesen
jellemző

Nagy
mértékben
jellemző

Teljes
mértékben
jellemző

A főnököm sokszor olyan célt tűz ki
elém, amit képtelenség elérni.

A főnököm mindig arra törekszik,
hogy meghaladja az ügyfelek
elvárásait.

Úgy érzem, a főnököm céljai
megegyeznek a szervezet céljaival.

A főnököm lojális a céghez.

A főnököm minden döntése előtt
figyelembe veszi a szervezet céljait.

A főnököm véleményem szerint
nagyon lelkes.

Az alkalmazottak érdekében a
főnököm képes lenne áthágni a
szabályokat is.

Hiba esetén a főnökömet csak a hibás
megtalálása érdekli.

A főnököm mindig talál időt arra,
hogy meghallgassa az alkalmazottak
gondjait.

A főnököm képes elfogadni a tőle
eltérő nézeteket is.

A főnök mindig ad visszajelzést a
munkatársaknak.
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A főnököm képes azonosítani az
emberek fejlődési igényeit.

A főnököm mindig olyan feladatot
bíz rám, melyek fejlesztik a
képességeimet.

A főnököm tisztában van az ügyfelek
igényeivel.

A főnököm minden sztereotípiát
elutasít.

A főnököm hatékony meggyőző
képességgel rendelkezik.

A főnököm képes magával ragadni a
munkatársait.

A főnököm minden felsőbb vezetői
döntést kommunikál az
alkalmazottak felé.

A főnök ajtaja mindig nyitva áll az
alkalmazottak előtt.

A főnököm átlag feletti
tárgyalóképességgel rendelkezik.

A főnököm képes inspirálni az
alkalmazottakat.

A főnököm példát mutat számomra.

A főnököm gyakorta körbejár a
cégben.

A szervezet fontos részének tartom a
főnököm.

A főnököm mindig figyel arra, amit a
munkatársai mondanak neki.

A főnököm viszonylag gyorsan
képes új kapcsolatokat építeni.

A főnököm következetes

A főnököm mindig megtartja a
szavát

A főnököm sosem húzódik vissza a
konfrontálódástól, ha valaki hibázott.

A vezető hosszasan képes
elbeszélgetni alkalmazottaival,



194

nemcsak a napi ügyekről, de annak
terveiről is.

A főnököm időnként rávilágít az erős
és gyenge pontjaimra is.

A főnököm türelmes.

A főnököm elnéző, ha hibát követek
el.

A főnököm ritkán hangsúlyozza a
feladatok teljesítésének jelentőségét.

A főnököm gyakran kikéri
alkalmazottai véleményét nagyobb
döntések előtt.

A főnököm sokszor nem ad világos
utasítást, így nekem kell kitalálnom,
hogy mit is várnak el tőlem.

4. Kérem jelölje, hogy az alábbi vállalatra jellemző kompetenciák milyen mértékben jellemzőek az Ön
cégére!

Egyáltalán
nem
jellemző

Kis
mértékben
jellemző

Közepesen
jellemző

Nagy
mértékben
jellemző

Teljes
mértékben
jellemző

A szervezet minden lehetséges
veszély ellen előírásokkal védekezik.

A szervezet előírja, hogy kitől
kérhetek felvilágosítást, kérdés
esetén kihez fordulhatok.

A szervezetem jól körülhatárolt
jövőképpel rendelkezik, melyet én is
ismerek.

A szervezetem számára csak a
minőség és a vevői elégedettség
fontos, a dolgozói elégedettség nem.

A szervezet támogatja az új ötleteket,
dolgozóit kreativitásra ösztönzi.

A szervezet folyamatos fejlesztésre
ösztönzi alkalmazottait.

A szervezet olyan döntéseket is
felvállal, melyek népszerűtlenné
tehetik.

A szervezet folyamatosan figyeli a
piac reakcióit, ügyfeleitől
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visszajelzést kér.

A szervezetben megérződik, ha
közeleg egy projekt határideje.

A szervezet csak etikusan cselekszik,
akár a hírnév kárán is.

A szervezet tisztában van azzal, mely
tényezői jelentenek előnyt és
hátrányt számára.

A szervezet a külvilág felé csak a
pozitív eredményeit kommunikálja.

A szervezet vállalja a felelősséget
termékei/szolgáltatásai minőségéért.

A szervezet minden megrendelést
pontosan, határidőre teljesít.

A szervezet egésze segít az
újoncoknak beilleszkedni.

A szervezetet nagyon innovatívnak
vélem.

A sok egymás mellett futó projekt
megzavarja a cég normál működési
rendszerét.

A szervezet sikerességét csak az
eladott mennyiségben mérik.

A szervezet igyekszik új igényeket
felkelteni.

A szervezetben az alkalmazottak
nemcsak munkatársak, hanem a
szervezet részei is.

A szervezet támogatja az
alkalmazottak továbbfejlesztését.

A szervezet a fontos döntéseket
mindig kommunikálja a nyilvánosság
felé.

A szervezet minden külső
tájékoztatást szívesen fogad.

A szervezet nyitott a publikum felé.

A szervezet együtt ünnepli a sikert.



196

A szervezet folyamatosan új
kompetenciákat fejleszt.

A szervezet törekszik a minél
szélesebb kapcsolati háló kiépítésére.

A szervezet ösztönzi a
csoportmunkát, együttműködést az
alkalmazottak körében.

A szervezet folyamatosan keresi az
információkat a versenytársakról.

5. Véleménye szerint milyen fontos szerepet tölt be a vállalatánál a tudásmenedzsment? (A
tudásmenedzsment a sikeres vállalati működéshez szükséges tudás célok megfogalmazásától, annak
megszerzésén, átadásán, rögzítésén, felhasználásán keresztül az eredményekhez való hozzájárulása
ellenőrzéséig terjedő rendszerszintű szervezeti működés.)

Egyáltalán nem
fontos

Kis mértékben
fontos

Közepesen fontos Fontos Nagyon fontos

6. Van az Ön szervezetének a tudás kezelésére vonatkozó stratégiája?
a. igen
b. nem

7. Véleménye szerint az alkalmazottak készségeit és kompetenciáit rendszeresen értékelik az Ön
vállalatánál?

a. igen
b. nem

8. Kérem jelölje, hogy az alábbi tudás átadási eszközök milyen mértékben használatosak az Ön
vállalatánál?

Egyáltalán
nem

Kis
mértékben

Közepes
mértékben

Gyakran Nagyon
gyakran

Csoportmunka azonos szakterületen
dolgozó emberekkel

Vegyes csoportok

Belső viták és meetingek

Belső munkatársi kommunikációs
hálózat

Adatbankok, adattáblázatok

Internet, intranet használata

Szakértői csoportok

Job-rotáció

Mentori rendszer
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Coaching

Vállalati workshopok

Minőségi körök

Történetek mesélése (storytelling)

Továbbképzési lehetőség

Videók készítése

Kilépő interjúk készítése

Előadások szervezése

Szimulációk, szerepjátékok

Tanulás a múltbeli történésekből

Közösségi hálózatok (Facebook,
Weblogs)

Tudástérkép, Kompetenciatérkép

Dokumentációs rendszer használata

Kinek-mire van szüksége mátrix

Utánpótlási terv

Tudásfrissítő tréningek

9. Kérem jelölje, hogy az alábbi informális tudás átadási eszközök milyen mértékben használatosak az Ön
vállalatánál?

Egyáltalán
nem

Kis
mértékben

Közepes
mértékben

Gyakran Nagyon
gyakran

Kávé-sarok

Vállalati sportclub

Informális beszélgetések, találkozók

Informális ötletbörzék

Kötetlen beszélgetések heti/havi
rendszerességgel

Társasági programok (vállalati kirándulás,
céges vacsora)

Egyéb:………………………………………..



198

10. Véleménye szerint az Ön szervezete felhasználja a szervezeti tapasztalatokból szerzett (külső és belső)
visszajelzéseket, hogy kijavítsák a hibákat és fejlődjenek?

a. igen
b. nem

11. Véleménye szerint az Ön szervezete rendszeresen használ külső benchmarkingot, hogy mások jó
gyakorlatainak felhasználásával tovább növeljék a szervezeti tudást?

a. igen
b. nem

Vállalat neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vállalat székhelye: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Iparág, amelyben a vállalat működik: ………………………………………………………………………………………………….
Vállalat alapításának éve: …………………………………………………………………………………………………………………..
Vállalat mérete: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Válaszadó beosztása: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Foglalkoztatottak száma: …………………………………fő
Foglalkoztatottak átlagéletkora:………………………………..év
Az elmúlt két évben nyereségesnek mondható-e a vállalat működése?     igen/nem
Az elmúlt két évben körülbelül hány munkavállaló hagyta el a vállalatot? …………………………………………

Válaszait nagyon szépen köszönöm!
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2. sz. melléklet
Mélyinterjú vezetők és csoportvezetők részére

Vállalatok érzelmi kompetenciái és tudásmenedzsment

Vezetők érzelmi intelligenciája

• Miket nevezne meg a vezető erős és gyenge pontjainak?

• Mely érzelmi kompetenciának megléte figyelhető meg vezetőjében? (érzelmi

tudatosság, pontos önértékelés, önbizalom, érzelmi kontroll, rugalmasság, sikervágy,

kezdeményezőkészség, optimizmus, empátia, politikai tudatosság, kliensközpontúság,

ösztönzőerő, meggyőzőerő, mások fejlődésének segítése, katalizálóképesség,

konfliktuskezelő képesség, kapcsolatépítés, csapatmunkára és együttműködésre való

képesség)

• Válaszait példákkal indokolja!

Szervezeti önismeret és önkontroll (miután a rendelkezésemre bocsátott dokumentumokat

áttanulmányozta)

• A dokumentumok keletkezése hogyan történt? Bevonásra kerültek-e az alkalmazottak

is? Milyen széleskörűen?

• A dokumentumok keletkezésében részt vett-e külsős vállalat (tanácsadó cég)?

• Elérhetőek-e a dokumentumok az alkalmazottak számára? Hol?

• Milyen gyakorisággal történik a dokumentumok frissítése?

Alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák

• Munkaköri leírások hogyan keletkeztek? Ki készítette őket?

• Milyen gyakorisággal értékelik a teljesítményt? Hogyan zajlanak a

teljesítményértékelések? Ki vesz részt?

• Van-e a vállalatnál elégedettségmérés? Milyen gyakorisággal? Milyen eredményt

mutatnak? Hogyan teszik közzé az eredményét?

• Milyen a vezető-beosztott kapcsolat a cégen belül? Hogyan jellemezné?
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• Milyen az alkalmazottak közötti viszony? Hogyan jellemezné?

• Milyen rendezvények segítik az alkalmazottak közötti jó viszony kialakulását?

Partnerekkel való kapcsolati kompetenciák

• Van-e a vállalatnál vevői elégedettségmérés? Milyen gyakorisággal? Milyen

eredményt mutatnak? Hogyan teszik közzé az eredményét?

• Nyilvántartják-e egyéb partner véleményét is?

• Kik a legfontosabb partnerei a vállalatnak?

Szervezeti kultúra

• Melyek a  vállalat által vallott értékek?

• Hogyan jellemezné a vállalatát?

• Mekkora volt a vállalatnál a fluktuáció az elmúlt évben (2013)?

Tudásátadás

• Mennyire fontos szerepet játszik a tudásmenedzsment a vállalat életében?

• Rendelkezik-e tudásstratégiával? Hozzáférhető-e?

• Milyen tudásátadási módszereket használnak a vállalatnál? Milyen rendszerességgel?
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3. sz. melléklet
Az érzelmileg intelligens szervezetté válás folyamata

Workshop tematika

A workshop helyszíne: a vállalat telephelye

A workshop résztvevői: a kvalitatív kutatásban részt vevő vezetők és csoportvezetők (max. 6

fő)

A workshop időtartama: 5 óra

A workshop levezetője: Magyar-Stifter Viktória

Tervezett ütemterv:

9.00 – 9.30: Bemutatkozás

9.30 – 10.30: Kutatási téma és kvantitatív kutatás eredményeinek bemutatása

10.30 – 11.00: Visszajelzések a kvantitatív kutatáshoz

11.00 – 11.20: Kávészünet

11.20 – 12.00: Kvalitatív kutatás eredményeinek bemutatása

12.00 – 12.30: Visszajelzések a kvalitatív kutatáshoz

12.30 – 14.00: Az érzelmileg intelligens szervezetté válás fejlődési útjának felvázolása az

adott szervezetnél


