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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

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

Abdullah, 2009).  Az alkalmazottak tudásátadáshoz való pozitív hozzáállását, a magasabb

rendű szükségletek kielégítésének motivációját 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.

A disszertációban épp ez utóbbival szeretnék részletesen foglalkozni. Milyen egyéni és

csoportos képességekkel kell rendelkeznie a vállalatnak ahhoz, hogy versenyelőnyét az

egyének tudására építhesse? Fel kívánom vetíteni, hogy mi az a több, amire szükségük van

ahhoz, hogy működésük kiválóbb, sikeresebb legyen. Hogyan tudja növelni a vállalat

dolgozóinak elégedettségét, pozitív hozzáállásukat, munkahatékonyságukat annak érdekében,

hogy a vállalat is kiválóan teljesítsen. Hogyan fejlesztheti érzelmi intelligenciáját, s válhat

ezáltal sikeressé?

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

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

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.

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.



2	A	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. Ezt követően pedig lefolytattam

szűkített körben egy posztkvantitatív kutatást a leíró kutatás eredményeinek igazolása

érdekében.

2.1 A kvantitatív kutatás módszertana

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 kérdőív segítségével a kérdéseket egy

meghatározott sorrendben válaszolták meg, annak fényében, hogy a kitöltés kezdete előtt

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. 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. A hipotézisek igazolására

klaszterelemzést, kereszttábla elemzést és variancia elemzést alkalmaztam.

2.2 Posztkvantitatív kutatás módszertana

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.

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.

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, akiknél egyenként

átlagosan 1 napot töltöttem közvetlen megfigyeléssel, 2 napot mélyinterjúk lebonyolításával,

további 1-1 napot a betekintésre engedélyezett dokumentumok (stratégia, szervezeti ábra,

belső szabályzatok) vizsgálatával. És a végén 1 napot egy érzelmi intelligencia fejlődési



útjának felvázolására szolgáló workshoppal. A dokumentumok esetében a tényleges meglétük

mellett szövegelemzést végeztem, a korábbi 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.

1. 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 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

3.	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 2013

májusában és 2013. október 31-én zárult. A válaszadás önkéntes alapon történt a megkeresett

cégek részéről. Kritérium az 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.

1. ábra

A megkérdezett vállalatok székhelye

Forrás: Saját szerkesztés
Az iparágat tekintve a mintába mindhárom szektor 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.
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2. ábra

A válaszadók ágazat szerinti megoszlása

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.
3. ábra

A vállalat mérete

Forrás: Saját szerkesztés

A kutatás lefolytatásául választott önkényes mintavétel és a minta összetételének elemzése

után megállapítható, hogy a kutatás eredményei nem általánosíthatóak és nem reprezentatívak
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egész Magyarországot, mint sokaságot figyelembe véve. Ugyanakkor a kutatási irány

kezdetlegessége miatt kiváló lehetőséget biztosít a magyarországi vállalatok érzelmi

intelligencia kutatásainak megalapozásához.

3.1 Adatok előkészítése elemzésre

A kérdőívben szereplő 112 állítás vizsgálata 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. 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, öntudat,

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

variancia elemzéssel arra kívánok rámutatni, hogy mely tényezők tekintetében figyelhető meg

a legnagyobb különbség a három klaszter tagjai között.

2. 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
Szervezeti kultúra 115 64 29 6

Forrás: Saját szerkesztés

Az egyes tényezők esetében a három klaszterbe sorolás eltérő eredményeket mutatott, bár

egyenként vizsgálva őket azt megállapíthatjuk, hogy az egyes klaszterek 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.

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 szervezeti kultúra tekintetében a közepesnél

alig jobb átlagértékkel már az átlag felett teljesítők közé sorolódtak a válaszadók a

klaszterelemzés elvégzése után.

3.2 Hipotézisek igazolása kvantitatív kutatással

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.

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 közepesen erős 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.

A harmadik hipotézisben azt vizsgáltam, hogy az érzelmi intelligencia kiépítése során az

alkalmazottakkal való kapcsolati kompetenciák birtoklása kapcsolatban áll-e a vevőkkel való

kiváló kapcsolat kiépítésével. Arra kerestem a választ, hogy azok a vállalatok, akik kiváló

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 a kiváló 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 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.

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, ezért került a tacit tudás átadása

az utolsó lépcsőre.



3. 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
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

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.

3.3 Hipotézisek igazolása kvalitatív kutatással

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.

A kvalitatív kutatás során teljes mértékben sikerült igazolnom a résztvevő 16 érzelmileg

intelligens szervezet átlag felettiségét minden alkotóelem tekintetében. A kvalitatív kutatás

legnagyobb hozadéka azonban a résztvevő vállalatok által felvázolt fejlődési út alternatívák

voltak. 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. Ebből csak a legelterjedtebbet

emelném ki, amelyet 7 vállalat is megerősített:



4. ábra

Érzelmi intelligencia fejlődési útvonala

Forrás: Saját szerkesztés

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.4.	ÖSSZEFOGLALÁS
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.
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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.

Rávilágítottam arra, hogy a vállalati érzelmi intelligencia bár nem új keletű, az általam vázolt

modell, melyben az érzelmi kompetenciákat vállalati szinten fogalmaztam meg és vizsgáltam,

melyre nemzetközi szinten jelenleg vannak kezdeményezések, de publikálására,

eredményeinek ismertetésére eddig nem került sor. Így az általam vizsgált modell újszerűsége

a vállalati érzelmi intelligencia tényezőinek megállapításában, egyúttal vizsgálatában is

megmutatkozik.

4.1 Következtetések levonása, tézisek megfogalmazása

Dolgozatom empirikus részében 6 hipotézist állítottam fel, amelyekkel az előzetesen felvázolt

vállalati érzelmi intelligencia modell alkotóelemei közötti kapcsolatok meglétét és az

érzelmileg intelligens vállalatok jellemzőit vizsgáltam. A hipotézisek vizsgálatára kérdőíves

vizsgálatot végeztem hazai szervezetekben, melyek megerősítésére kvalitatív kutatást is

lefolytattam.

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 modell 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.



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 felettisége

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.

A H5 hipotézis vizsgálata során arra világítottam rá, hogy ahhoz, hogy a szervezet maga

érzelmileg intelligens legyen, nem szükséges minden kompetenciaterület tekintetében

kiválónak lenni, elegendő volt ehhez 4 tényező. Ezen hipotézis 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.

A H6 hipotézis esetében a vállalati érzelmi intelligencia és a tacit tudás átadása közötti

kapcsolatot vizsgáltam. 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. Mindezek alapján az

értekezésem harmadik tézisemet így fogalmazhatom meg:

Tézis 3: A vállalat érzelmi intelligenciája elősegíti a tacit tudás átadására szolgáló eszközök

széleskörű alkalmazását.

4.2 A 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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