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I. BEVEZETÉS

I.1. Előszó

Az alábbi PhD-dolgozat a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi 
Bizottság Tudásmenedzsment Albizottsága által támogatott, a SZIE GTK Emberi Erőforrás– 
és  Kommunikációtudományi  Intézet  Tudásmenedzsment  műhelye  keretében  végzett 
kutatásom aktuális eredményeit mutatja be. A kutatás vezetője: Noszkay Erzsébet.

A kutatási műhelybe bekapcsolódnom, illetve ezt a témát PhD-dolgozatul választanom, több 
személyes tényező is motiválta:
- Az egyetem elvégzése óta különböző intézményekben oktatok. Ez alatt a több mint 20 év 

alatt igyekeztem megismerni különféle oktatási-didaktikai módszereket – a hagyományos 
tanítási  technikák  mellett  elsajátítottam  számos  tréning-,  tapasztalati  tanulás-tanítási 
módszert –, amelyek segítségemre vannak a hatékony tudásátadásban. Ugyanis a munkám 
során gyakran  tapasztaltam,  hogy hiába  az oktató  magas  színvonalú  ismerete,  ha  nem 
rendelkezik  megfelelő  szinten  a  tudásátadás  képességével.  Úgy  gondolom,  hogy  ez  a 
feladat  azonban  nem  korlátozódhat  az  oktatási  intézmények  tevékenységére,  sem  az 
egyének magán, családi környezetére. A tudás, a tanulás olyan kifejezések, amelyek egyre 
nagyobb szerepet kapnak azoknak a szervezeteknek az életében is, amelyek meg akarnak 
felelni a 21. század új kihívásainak. E kijelentés azonban a valóságban, sokszor csupán 
egy  jól  hangzó  frázis  marad.  Bár  elismerjük,  tudjuk  a  tudás  és  a  tanulás  szerepének 
térhódítását,  fontosságát a gyakorlati életben, mégis különböző erők hathatnak az ellen, 
hogy  tudásunkat  megosszuk,  átadjuk  másoknak.  Ilyen  ellenható  tényező  például  az 
együttműködés  hiánya,  illetve  a  versengés.  Ennek  következtében  a  szervezetek  sem 
profitálhatnak  kellőképpen  a  „nagy tudású”  munkatársaikból,  ha  nem képesek  és/vagy 
nem hajlandók a tudásuk megosztására.

- Mint közgazdász gyakran használom a játékelmélet téziseit bizonyos gazdasági jelenségek 
magyarázatául, ahol lehetőség van az együttműködés és a versengés alternatívája közötti 
választásra.  Ez az elmélet nemcsak a gazdasági szereplők viselkedését segít megérteni, 
hanem más konfliktushelyzetekben is jó kiindulópont ahhoz, hogy az emberek attitűdjének 
milyenségére magyarázatot találjunk. 

E két probléma ötvözetéből született meg a dolgozat témája: a tudásmegosztás támogató és 
gátló tényezőinek feltárása és vizsgálata, a játékelmélet segítségével.

I.2. A kutatás célja

A fent említett kutatási műhely célja, hogy feltárja: 
(1) azokat az okokat és tényezőket, amelyek egy szervezet életében motiválják, segítik, vagy 
éppen gátolják a tudásmenedzsment létrejöttét és munkáját;
(2)  vannak-e  különbségek,  és  ha  igen,  melyek  azok,  amelyek  a  KKV és  a  nagyvállalati 
tudásmenedzsment alkalmazása és gyakorlata között léteznek; 
(3)  melyek  azok  az  előbbi  specifikáció  szerint  bevált  módszerek,  technikák  –  különös 
tekintettel best-practice megoldásokra –, amelyek segítik a tudásmenedzsment munkáját.

A fenti műhely-célokon belül az általam végzett kutatás alapvető célja annak 
feltárása, hogy mi segíti, illetve mi akadályozza a tudás átadását a különböző 
szervezetekben. 
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Azt  kívánom  bizonyítani,  hogy  a  tudásmenedzsment,  ezen  belül  is  a  tudásmegosztás 
legnagyobb kihívása nem technikai, hanem kulturális, azaz függ az egyéni, a szervezeti és a 
társadalmi értékektől és azok egymásra hatásától. 

A fenti célkitűzésemet a következőkkel indoklom:

1. Aktualitását tekintve:
1.1. Az  utóbbi  évek  válságainak  okai  között  kiemelkedő  szerepe  van  annak,  hogy  a 

modern gazdaságok alapvetően erőforrásfüggők. A hagyományos erőforrások azonban 
erőteljesen  fogyatkozni  kezdtek,  így  bármilyen  „rendkívüli  esemény”  –  háborúk, 
természeti katasztrófák – esetén egyik pillanatról a másikra, nagymértékű hiány léphet 
fel belőlük.  A hiány aztán árrobbanáshoz vezet, az árrobbanás pedig tovagyűrűzve 
ágazatról  ágazatra  „megfertőzi”  az  egész  gazdaságot,  és  zavarokat  okoz  annak 
működésében.  Kézenfekvőnek  tűnik  az  a  megoldás,  hogy  olyan  kimeríthetetlen 
erőforrásokat  találjunk,  amelyek segítenek ezt  a veszélyt  elhárítani.  Az egyik  ilyen 
erőforrásnak tekinthető az emberek által felhalmozott tudás. Napjainkban már egyre 
inkább  elmondható,  hogy  a társadalmi  fejlődésnek  olyan  új  típusa  van 
kialakulóban,  amelyben  a  munka  és  a  tulajdon  vezetőhelyét  egy  harmadik 
tényező,  a  tudás foglalja  el. A tudás  szerepének felértékelődését  számos változás 
mutatja;  (1)  mélyreható  strukturális  változások  a  fejlett  országok  gazdasági 
szerkezetében, (2) a nem tárgyiasult tőke szerepében bekövetkezett felértékelődés, (3) 
az információ szerepének átértékelődése (Boda, 2001).

1.2. Az Európai Unió 10 éves programot dolgozott ki a fenntartható fejlődés hosszú 
távú európai stratégiájára (EU Sustainable Development Strategy) vonatkozóan, s 
átfogó gazdasági és társadalmi reformok tervével vázolta fel a dinamikusan fejlődő 
tudásalapú és globális méretekben is versenyképes európai gazdaság körvonalait.  A 
tudásalapú  gazdasághoz  vezető  utat  elsősorban  a  strukturális  reformok 
felgyorsításában, a kutatási és fejlesztési ráfordítások növelésében, új európai szociális 
modell  kialakításában  és  az  ezeket  támogató  nemzeti  gazdaságpolitikák  szorosabb 
koordinálásában jelölte meg. A kapcsolódó intézkedések végrehajtásával ez a stratégia 
az évezred első évtizedére évi 3%-os átlagos gazdasági növekedést prognosztizált.

2. Elméleti vonatkozásban:
2.1. A tudásmenedzsment irodalma a rövid történeti múlt ellenére is igen nagy terjedelmű. 

Számos szakirodalom áll rendelkezésünkre arról is, hogy a szervezeti tagokat milyen 
eszközökkel  vehetjük rá  nagyobb teljesítmény elérésére.  A szervezetek  ezt  mindig 
központi kérdésként tartották számon. Arról is sok szó esik, hogy milyen informatikai 
és  információtechnológiai  megoldások  léteznek  a  tudás  integrálására, 
menedzselésének támogatására.   Azonban a kívánatosnál  sokkal  kevesebb szó esik 
arról,  hogy  a tudásmegosztást  milyen eszközökkel  lehet  eredményesebbé tenni. 
Ezen  belül  az  ösztönzéseknek  lehetnek  közös  módjai  a  teljesítménynövelés  és  a 
tudásmegosztás területén, de ez utóbbi sokkal kényesebb téma, és nehezebben érhetők 
el  látványos  sikerek.  Az  egyént  sokkal  könnyebb  rávenni  arra,  hogy  saját 
teljesítményét növelje, mint arra, hogy tudását megossza másokkal. 

2.2. A tudásmenedzsment, illetve  a tudásmegosztás és a játékelmélet összekapcsolását 
tudomásom szerint eddig senki nem kísérelte meg. Ez a párhuzamalkotás más kutatók 
számára  is  bővítheti  azoknak  az  eszközöknek  a  tárházat,  amelyek  segítségével 
magyarázatot kapunk az egyének viselkedésére a tudásmegosztás során. 
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3. Gyakorlati hasznosítás oldaláról:
3.1. Bár  a  tudásmegosztással  kapcsolatos  tanulmányokban  sokszor  elhangzik,  hogy  a 

tudásmegosztás szükséges feltételeihez tartozik az együttműködés, meglétének, illetve 
hiányának okát azonban a legtöbb esetben nem kutatják. Az okok feltárása a vezetők 
számára segítséget nyújthat az adott szervezetben egy eredményesebb tudásátadási 
kultúra megvalósításában. 

3.2. A  játékelmélet  a  tengerentúlon  már  évtizedek  óta  hódít,  mivel  több  jelenség 
magyarázatát könnyítette meg. Magyarországon az elmélet alkalmazása azonban sok 
területen  gyerek  cipőben  jár.  A  dolgozat  bebizonyíthatja,  hogy  létezik  egy  olyan 
újabb  terület,  ahol  a  játékelmélet  segítséget  nyújt az  emberi  viselkedés 
jellemzőinek magyarázatához, jobb megértéséhez, árnyaltabb kezeléséhez.

I.3. A kutatás kérdései

Az előző pontban vázolt célkitűzésemet a következő specifikus kérdésekre bontom:
- teremthető-e kapcsolat a tudásmegosztás és a játékelmélet között, azaz kialakulnak-e 

a tudásmegosztás során „fogolydilemma” helyzetek (vagy csak úgy véljük, hogy ezek 
„fogolydilemma” helyzetek);

- a  szervezetek  számára  a  tagok  együttműködő  és/vagy  versengő  magatartása  az 
előnyösebb, illetve megférhet-e egymás mellett a két viselkedésforma;

- lehet-e  klasztereket  képezni  aszerint,  hogy  az  emberek  munkavégzésére,  illetve  a 
tudásmegosztására mi a jellemzőbb (a versengés vagy az együttműködés); 

- a  szervezeti  résztvevők  közötti  együttműködés  hiányát  milyen  tényezőkkel  lehet 
magyarázni és melyek a támogató elemek;

- mennyiben befolyásolja a vezetés  hozzáállása a szervezeti  tagok együttműködését, 
tudásmegosztását.

A kérdéseket kétféleképpen kívánom megközelíteni. 

Az  egyik  mód elsősorban elméleti  síkon történik.  A ma már  számos  területen  felhasznált 
játékelméletet  hívom  segítségül,  hogy  választ  kapjak  arra,  az  emberek  együttműködő  és 
versengő magatartás közötti választását szervezeti környezetben ugyanazokkal a jellemzőkkel 
írhatjuk-e le, mint bármilyen más környezetben. Számos eddigi kutatás bebizonyította már, 
hogy  a  „racionálisan”  gondolkodó  emberek  helyzetük  optimalizálására,  stabilizálására 
törekednek.  A  szervezet  azonban  egy  olyan  szociális  környezet,  ahol  a  többi  tag  is 
érvényesíteni akarja érdekeit.  Mi lehet ezeknek a stratégiáknak a közös eredője? Mennyire 
vagyunk  racionálisak  érdekeink  érvényesítésekor?  Mennyire  lehet  formalizálni  ezeket  a 
helyzeteket? 
A fenti megközelítéséhez kapcsolódó elvárásaim a következők. Azok a vizsgálatok, amelyek 
olyan környezetre irányulnak, ahol az ember az egyik főszereplő, mindig sok gondot okoztak 
a  kutatóknak,  mivel  nehezen modellezhetők.  A játékelmélet  sem lehet  csodaszer,  mivel  a 
valóságban  nem  léteznek  ilyen  tiszta  absztrakt  helyzetek,  de  segítségével  könnyebben 
bemutathatónak és megismerhetőnek tartom a szervezeti konfliktusokat, és ezáltal nagyobb 
esély  nyílhat  a  megoldásukra.  A  tudásátadás  és  a  játékelmélet  konfliktushelyzeteinek 
összehasonlítása során azonban várhatóan nemcsak azonosságok, hanem fontos különbségek 
is fellelhetőek. 
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A  másik  megközelítést az  empirikus  kutatási  eredményekre  támaszkodva  végzem  el.  A 
kutatások gyakran szólnak a tudásmegosztás problémái kapcsán az együttműködés hiányáról, 
de kevésbé foglalkoznak annak valós okaival. 
A  második  megközelítéssel  kapcsolatos  elvárásom,  hogy  nagyszámú  mintasokaság 
segítségével  feltárjak  olyan  tényezőket,  amelyek  segítik,  illetve  gátolják  a  munkatársak 
együttműködési  készségét  a  tudásátadás  során.  Továbbá:  párhuzamosan összehasonlítom a 
játékelmélet  és  a  tudásmegosztás  folyamán  kialakuló  versengő  és  kooperáló  helyzeteket; 
valamint  megvizsgálom,  hogy a  tudásmegosztás  során  kialakulhatnak-e,  és  ha igen,  miért 
fogolydilemma helyzetek. 

A két megközelítés, a téma kidolgozása során, több szálon is összekapcsolódik. A vizsgálat 
során így egyaránt alkalmazok deduktív és induktív módszereket. A deduktív jellegű vizsgálat 
során a játékelmélet egyik alapvető problémáját – versengés és együttműködés – terjesztem ki 
a tudásátadásban fontos szerepet játszó egyének magatartásának vizsgálatára. Az itt felmerült 
problémákra  pedig  alapvetően  induktív  módon  keresem  a  választ,  azaz  egyedi  esetekből 
következtetek az általános törvényszerűségekre. 

A  kutatást  kizárólag  Magyarországon  működő  szervezetekre  korlátozom.  A  kutatás 
eszközeként  egy általam készített  kérdőívet1 és  kutatási  modellt  használok.  A kérdőívet  a 
dolgozatom 1. számú mellékleteként csatoltam, a modellt az 1. számú ábra ismerteti.

Az  ábra  azt  a  feltevést  mutatja  be,  hogy  a  szervezeti  kultúra,  hatással  van  a  szervezeti 
résztvevők együttműködési és versengési szándékára, illetve mindazon tényezőkre, amelyek 
befolyásolják  az  emberek  magatartás  választását.  A  modellben  csak  azokat  a 
legmeghatározóbb  szervezeti  kultúratényezőket  –  bizalom,  kommunikáció,  vezetési  stílus, 
légkör, motiváció és ösztönzés – mutatom be, amelyeket a későbbiekben vizsgálni fogok.

1. ábra. A szervezeti kultúra és a szervezeti résztvevők magatartásválasztása közötti kapcsolat
I.4. A kutatás jellemzői

1 A kérdőívfelvételének módjáról részletesebb tájékoztatást a III.1.2. fejezetben nyújtok.
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1. A konkrét  kutatást  megelőzően  a  tágabb értelemben vett  témakört  vizsgáltam.  Ezek a 
tudásmenedzsment  és  kategóriái,  kiemelten  a  szervezetekben  fellehető  tudás  leírása, 
valamint  a  dolgozat  témájával  kapcsolatos  legfontosabb  fogalmak  –  együttműködés, 
versengés, motiváció, ösztönzés, kultúra – tisztázása. E témakörök jellemzői:

1.1. A tudás meghatározásának nincs egységes értelmezése. A különböző diszciplínák más 
és  más  elemet  ragadnak  ki  a  tudás  fogalmának  megközelítésekor,  más  és  más 
tudástípusokat ismernek el.

1.2. A tudásmenedzsment,  ezen belül a tudásmegosztás sem önálló területe a szervezeti 
tevékenységnek, ellentétben például a termeléssel, a számvitellel és a marketinggel, 
éppen ezért hagyományos módon nem választható el ezektől a tevékenységektől.

1.3. A tudásmenedzsment  kutatási  területén  kevés a  kiforrott  elmélet,  ezért  az  ebben a 
témában  zajló  kutatások  inkább  feltáró  jellegűek,  amelynek  célja  az  adott  terület 
mélyebb  megértése,  a  meglévő  elméletek  kibővítése,  valamint  újak  létrehozása.  A 
tudásmenedzsmenttel  kapcsolatos  vizsgálatok  ezért  elsősorban  kvalitatív  kutatási 
módszerekre, így zömében esettanulmányokra támaszkodnak (Hallal, 1998; Lipnack – 
Stamps,  1997;  Sveiby,  1997;  Davenport,  1997;  Dixon,  2000;  Earl,  2001),  de 
előfordulnak kisebb-nagyobb mintavételre támaszkodó felmérések is (Ruggles, 1998; 
KPMG, 2000, 2002, 2005/2006; AMM Zrt., 2004).

2. Az  empirikus  vizsgálatot  231  kérdőív  feldolgozásával  végeztem  el.  A  vizsgált 
alapsokaságot különböző budapesti gazdasági főiskolák levelezős hallgatói képezték.  A 
kérdőíves felmerést  azért  alkalmaztam, hogy a vizsgálat  körébe minél  több szervezetet 
vonjak be.

3. Mivel a tudásmenedzsment  területén a kutatások kevésbé feltártak,  kutatási  kérdéseket 
fogalmaztam meg hipotézisek helyett.

4. A kutatási kérdések alapvetően induktív jellegűek.

5. A  szervezeti  tagok  együttműködő  és/vagy  versengő  magatartásának  vizsgálatában 
felhasználtam  a  játékelméleti  kísérletek  néhány,  a  szervezetekre  is  általánosítható 
tapasztalatát.
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II. SZAKTERÜLETI ÁTTEKINTÉS

II.1. Tudásmenedzsment (TM): a menedzselt tudás

A 20. század elejét úgy szokták jellemezni, hogy a gazdagság létrejöttének képessége az ipar 
átalakításához  szükséges  nyersanyagok  és  technológia  birtoklásában  lakozott.  A  második 
világháború után azonban a meggazdagodás lehetősége már nem annyira függött ezektől a 
„tapintható” tényezőktől, mint egyre inkább a tudás teremtésétől és a felhasználásától. Ez az 
átalakulás a személyi számítógépek megjelenésétől napjainkig különösen erőteljes. Mára már 
számos  adat  bizonyítja,  hogy  egy  újszerű  gazdálkodási  forma  van  kialakulóban. 
„Tudásmunkások”,  „szakértői  rendszerek”,  „tudástőke”  „alapvető  kompetenciák”,  néhány 
azokból a kifejezésekből, amelyek szintén ezeket a változásokat jelzik.  

Mégsem mondhatjuk, hogy egy teljesen új keletű dologról van szó. Sokkal inkább arról, hogy 
a  „hagyományos”  erőforrások mellett  rendkívüli  módon megnőtt  a tudás jelentősége,  és a 
technikai  forradalomnak köszönhetően  ez új  módon menedzselhető.  Bőgel  György (1999) 
szavaival élve „A tudástőke egyidős a vállalatokkal, a tudásmenedzsment a vezetéssel”. A 
tudás  eddig is  a szervezetek  birtokában volt,  csak nem biztos,  hogy mindig módszeresen, 
rendszerezetten használták. „Egy vállalat anyagi javai korlátozott értékűek mindaddig, míg az 
emberek nem tudják, mit kezdjenek velük. Ha elfogadjuk egy cég definíciójaként a „tudják, 
hogyan tegyék a dolgukat” meghatározást, akkor a tudás voltaképpen – egy rendkívül fontos 
szempontból  tekintve  –  maga  a  vállalat”  (Davenport  –  Prusak,  2001:12).  Azok  a 
menedzserek, akik fel merték vállalni a szervezeti vagyon egészének menedzsmentjét, jó úton 
járnak  a  tudásmenedzsment  gyakorlati  megvalósításának  sikerességében.  A 
tudásmenedzsment olyannyira komplex, a szervezet minden területét érintő diszciplína, hogy 
sokszor  nehéz  felmérni,  milyen  szinten  és  mely  területen  van  jelen,  ezért  tudatosságra, 
módszerességre  van  szükség  ahhoz,  hogy  a  szervezetek  birtokában  lévő  tudás  valóban 
gyarapítsa a szervezet intellektuális tőkéjét.

Bőgel  György (1999) néhány évvel  ezelőtt  a Tudásmenedzsment  – a  láthatatlan   hatalom 
című cikkében a következőket írta: „A tudásmenedzsment már slágertéma, és az elkövetkező 
években várhatóan az is  marad,  méghozzá joggal.  Ennek alapvetően két  oka van: a tudás 
rendkívül  fontos  erőforrássá  vált  és  a  technikai  fejlődésnek  köszönhetően  új  módon 
menedzselhető.”  Valóban,  a  téma  az  elmúlt  időszakban  sem  tűnt  el  az  érdeklődés 
homlokteréből.  A  vállalatok  (főleg  a  nagyvállalatok)  egy  része  célul  tűzte  ki  a 
tudásmenedzsment  bevezetését,  de  sokkal  többen  vannak  azok,  akik  egyelőre  nem 
tulajdonítanak különösebb jelentőséget a tudás menedzselésének. A KPMG 2000 és 2002-ben 
készített felmérése azt mutatja, hogy Magyarországon az ezredforduló első éveiben lehanyatló 
ágba  került  a  tudásmenedzsment  (Menedzsmentfórum,  2003).   A  felmérésből  csak  a 
tudásmenedzsment  programok  helyzetét  emeltem  ki  (2.  ábra),  amely  önmagában  is 
alátámasztja a fentieket. 

Annak, hogy a kezdeti érdeklődés visszaesett több magyarázata is lehet. Azok a vezetők is, 
akik  érdeklődéssel  figyelnek  oda  minden  újdonságra,  általában  a  kivárás  álláspontjára 
helyezkednek.  Először  látni  szeretnének  egy-két  sikeres  megoldást,  és  csak  azután 
foglalkoznának  a  bevezetéssel.  „Jellemző  az  a  vélekedés,  hogy  tudásból  versenyelőny 
kovácsolható,  de  még  nem igazán  ismert,  hogy  pontosan  mit  is  kellene  tenni,  miként  is 
lehetne ezen előnyöket elérni.” (Boda, 2001:42). Tudjuk, hogy ez egy ördögi körré alakulhat, 
hiszen  így  mindenki  a  másikra  vár.  Egy  másik  ok  lehet,  hogy  azok,  akik  alaposabban 
megismerkednek ezzel az „új irányzattal”, gyorsan megérzik, hogy a TM felvállalása az egész 
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szervezetet,  és  nemcsak  egy  részterületét  érintené.  A  legtöbb  ember  azonban  fél  a  nagy 
változtatásoktól.  Ellenállást  válthat  ki  az  is,  hogy a TM elméletével  foglalkozók sok „új” 
fogalmat  alkottak/nak  meg,  amelyek  értelmezése,  szervezeti  adaptálása  önmagában  is 
tanulást, megfelelő tudást igényel. 

2. ábra. Tudásmenedzsment-program helyzete Magyarországon 
Forrás: Boda, 2001 valamint KPMG-BME Academy és a Pannon Egyetem Szervezési és 

Vezetési Tanszék kutatásának eredményei 2005/2006

Dolgozatomban  terjedelmi  korlátok  miatt  nem foglalkozom a tudásmenedzsment  részletes 
áttekintésével.  Csupán  azokat  a  területeket  érintem,  amelyek  segítenek  kutatási  témám 
elhelyezésében  a  TM széles  és  egyre  bővülő  tárgykörében;  úgymint  a  tudásmenedzsment 
előzményeinek,  generációinak,  területeinek  bemutatása,  valamint  a  tudásmenedzsment 
fogalmának meghatározása.

II.1.1. A tudásmenedzsment előzményei

A  tudásmenedzsment  önálló  területté  válásáért  több  tényező  is  „felelős”.  A  különböző 
területen  működő  szervezetek  életében  számos  olyan  külső  és  belső  hatás  jelent  meg  a 
közelmúltban, amely magas színvonalú tudás meglétét, alkalmazását feltételezi. Alapvetően 
hat ilyen területet különíthetünk el: a globalizáció, a technológia, az innováció, a tudás, mint 
erőforrás, a szervezeti tanulás és az intellektuális tőke mérése (3. ábra). 

Globalizáció

Napjainkban a globalizációt leginkább makroszinten, a gazdaságra vonatkozóan értelmezzük. 
A  globalizációt  gyakran  kapcsolják  az  információs  társadalomhoz,  mivel  az  információ 
terjesztése, technikája, a kommunikáció mai szerkezete maga is globális. Hieronymi (1998) a 
globalizáció terjeszkedésének okait a gyors deregulációban, a számítógépek, az információs 
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és kommunikációs technológiák, a távközlés révén gyorsan „közlekedő” monetárispolitikai és 
pénzpiaci tevékenységekben látja.2 

3. ábra: A tudásmenedzsmentre ható tényezők

A  globalizáció  tehát,  mint  tudásmenedzsment  kialakulására  ható  tényező  elsősorban  azt 
jelenti,  hogy  egyre  erőteljesebb  (tudás)  függőség  alakul  ki  a  szervezetek  (ügyfelek, 
beszállítók,  partnerek,  stb.)  között,  sőt  ez  a  függőség  egyre  inkább  átnyúlik  a  nemzetek 
határain túlra is. 

Technológia

A technológiák ma állandó szereplői a tudásmenedzsment tanfolyamoknak, folyóiratoknak, 
konferenciáknak.  Számos  szerzőt  foglalkoztat  az  információ,  a  tudás  és  a  technológia 
kapcsolata,  az,  hogy  el  tudjuk-e  raktározni  a  tudást,  a  tapasztalatot,  a  bölcsességet  egy 
merevlemezen és megjeleníteni a szoftvereken, vagy felhasználni a számítógép által. 

A  tudásmenedzsment  azonban  jóval  több  a  technológiánál,  de  az  új  technológiák  fontos 
katalizátor  szerepet  játszanak  a  TM  fejlődésében.  A  tudásmenedzsment  tudásközpontú 
technológiák  nélkül  kevésbé  volna  hatékony,  de  a  projektek  technológiai  aspektusai  nem 
emészthetik  föl  az  idő,  az  erőfeszítés  és  a  pénz  harmadánál  többet  (Davenport  –  Prusak, 
2001).  Marc  Baker  (1998)  azt  írja  a  tudásmenedzsment  70%-át  az  emberek,  20%-át  a 
folyamatok  és  10%-át  a  technológia  teszi  ki.  Bőgel  György  (2000)  is  óva  int  a  túlzott 
költekezéstől.  "A  tudásmenedzsment  zászlaja  alatt  informatikai  projektet  indítani:  kiváló 
lehetőség  arra,  hogy  rengeteg  pénzt  elköltsünk,  éjjel-nappal  dolgozzunk,  látványos 
bemutatókat tartsunk, impresszív beszámolókat írjunk, de a valóságban ne történjen semmi." 
Teece (2000) szerint az információs technológia ritkán válhat versenyelőny forrásává, részben 
azért,  mert a versenytársak képesek a másolására.  Az új gazdagság nem a technológiában, 
mint a microchip vagy a telekommunikációs rendszerekben van, hanem az emberi elmében 
(Webber, 1993). Annak ellenére, hogy a legtöbb szerző figyelmeztet arra, hogy ne a technikai 
oldalra  helyezzük  a  hangsúlyt  a  tudásmenedzsmentben,  a  valóságban  ez  mégis  gyakori 

2 Szerző:  Amikor  szinte  minden  változás  okaként  „illik”  megemlíteni  a  globalizáció  hatásait,  nem szabad 
elfeledkeznünk, azokról a hatásokról sem, amelyek a globalizáció mellett fejlődtek ki. Castells (1989) szerint a 
sokat hangoztatott globalizációval párhuzamosan és hasonló mértékben egy másik jelenség is tapasztalható: ez a 
„kirekesztődés”  („perverse  connection"),  aminek  hatására  népcsoportok,  városrészek,  régiók,  országok 
izolálódása megy végbe.

15

Globalizáció

Technológia

Innováció 

Tudás, mint 
erőforrás

Szervezeti tanulás

Intellektuális tőke 
mérése

T
U
D
Á
S
M
E
N
E
D
Z
S
M
E
N
T



(Maitland,  1999).  Ennél  még komolyabb  vádakkal  illeti  az  informatikusokat  Allan Foster 
(2000), szerinte ugyanis az informatikusok egyszerűen átcímkézik termékeiket, ezzel teljesen 
összemosva a két területet. Bőgel – Morvai (2004) az információs technológia szerepéről azt 
írják,  hogy a  gazdasági  verseny feltételei  és  szabályai  állandóan változnak,  ezért  ami  ma 
előnyt ad, nem biztos, hogy holnap is adni fog. 

Innováció

Az a gondolat hogy a tudást olyan gyakorlati feladatokra alkalmazzuk, amelyik az innováció 
révén gazdasági vagy egyéb formájú előnyként jelenik meg, nagyon régről származik. A korai 
17.  században  Bacon  (1952)  úgy  látta,  hogy  a  tudás  politikai  és  gazdasági  hatalma  az 
innovációban  testesül  meg.  Az  Encyclopaedia  Britannica  című  művében  arról  ír,  hogy  a 
felfedezések ereje, hatása olyan mértékű, ami a korábbiakban nem volt tapasztalható. Nincs 
olyan  birodalom  vagy  szekta,  amelyek  hasonló  hatást  váltanának  ki,  mint  a  mechanikus 
felfedezések. Példaként három dolgot említ: a nyomtatást,  a puskaport és az iránytűt.  Ez a 
három dolog átalakította a világot, első az irodalomban, a második a háborúban és az utolsó a 
hajózásban, s azután mindezekből is számtalan változás eredt.  

Ez az elmélet – Bacon tudományos tudásvíziója –, hogy a tudás gyakorlati alkalmazásával és 
a  technológiával  a világot  meg tudjuk változtatni,  sőt  ellenőrzés  alá  vonhatjuk,  új  volt  az 
európai gondolkodásban, mivel a tudományos tudás korábban kis gyakorlati hatással volt a 
társadalomra, a gazdaságra (Winner, 1978).

Az  innováció  fogalmának  meghatározása  nem egyöntetű  a  különböző  szerzők  műveiben. 
Machlup  (1962)  úgy  véli,  hogy  el  kellene  kerülnünk  az  innováció  fogalmának 
meghatározását, hiszen egy ilyen definíció csak a gondolatok sokaságának válogatás nélküli 
alkalmazása.  Schumpeter  (1935) a felfedezésekkel  hasonlítja  össze az innovációt.  Amíg a 
felfedezés valamilyen új dolog létrehozását jelenti,  addig az innováció egy új dolognak az 
alkalmazását. Hasonló fogalmat ajánl Mohr (1969) is: az innovációt úgy lehet meghatározni, 
mint az ismeretek, a termékek eredményes bevezetése egy új helyzetbe. Parker (1996) szerint 
a feltalálás egy új koncepció, egy új termék, amely csak a folyamat kezdete, amelynek akkor 
van  értéke,  ha  a  társadalom  hasznosítja  a  további  fejlődés  érdekében.  Az  innováció 
meghatározása  vonatkozhat  magára  az  innovációs  folyamatra  (Saren,  1984).  Egy  olyan 
folyamat,  amely által  a felfedezés először egy új  kereskedelmi termékké,  folyamattá  vagy 
szolgáltatássá alakul. A feltalálás – új technika felfedezése, elterjesztése –, mint innovációs 
adaptálás vagy utánzás értelmezhető.

4. ábra: A tudás létrehozása a kompetitív előnyök alapján (Nonaka –  Takeuchi, 1995:6)
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Nonaka és Takeuchi (1995) The Knowledge-Creating Company című könyvének központi 
témája  az,  hogy a  kompetitív  előnyök  alapja  a  tudás  létrehozása.  A szerzők azonban azt 
vallják, hogy a tudás létrehozása nem közvetlenül jelenti a kompetitív előnyöket, hanem az 
innováción keresztül válik azzá (4. ábra).

Az  innováció  sajátosságai  régóta  velünk  vannak  (a  társadalom,  a  gazdaság  részei),  de 
napjainkra  a  fontosságuk  megkerülhetetlen  tényezővé  vált;  ma  a  fejlesztőktől  már  elvárt 
követelmény, hogy a tudás különböző fajtáiból merítsenek az innováció érdekében. Ezek a 
különböző  tudások különböző  diszciplínákban  találhatók  és  különböző szakmai  csoportok 
által birtokoltak, elosztásuk is különböző szervezeteken, akár különböző gazdasági szektoron 
keresztül történik.

A tudás, mint erőforrás

A tudás, mint erőforrás a vállalati  versenyképesség erőforrás alapú megközelítése kapcsán 
jelenik meg. A menedzsment elméleteknek egyik állandó kérdése az, hogy miként lehet egy 
vállalatot  előnyösebb  helyzetbe  hozni,  mint  versenytársai,  és  miképp  lehet  megőrizni  a 
megszerzett  előnyt.  A múlt  század utolsó évtizedeiben  a  hagyományos  termék alapú és a 
kompetitív előnyökre épülő elméletek (Porter, 1985) mellett előtérbe került az erőforrás alapú 
megközelítés  (Blackler,  1995).  Ez  a  váltás  a  stratégiai  tervezés  egyik  hagyományos 
technikáján  (SWOT  elemzés)  keresztül  is  nyomon  követhető.  Míg  az  eredeti  modellben 
egyformán helyezik a hangsúlyt a külső és belső erőkre, addig a hatvanas-nyolcvanas években 
a külvilág erői kapnak kiemelt szerepet (Porter, 1985). E feltevések szerint a cégek hasonló, 
viszonylag könnyen mobilizálható erőforrásokkal rendelkeznek, így a vállalatok legfontosabb 
feladata az, hogy megtalálják azokat az iparágakat, ahol a legnagyobb profitot remélhetik. A 
20.  század utolsó évtizedében azonban a belső képességek szerepe értékelődik fel  (Grant, 
1991; Peteraf, 1993). A kutatók egy része a versenyelőny megszerzését a megfelelő stratégia 
kidolgozásában,  végrehajtásában  látja,  abban  hogy  a  vállalatok  a  rendelkezésükre  álló 
termelési  tényezőket  mennyire  tudják  hatékonyan  kombinálni,  felhasználni.  Ezek  az 
elméletek jelentős szerepet tulajdonítanak a nem anyagi jellegű erőforrásoknak. Arról, hogy 
mi  tartozik  ez  utóbbi  kategóriába,  igen  különböző  álláspontok  születtek.  Minden  olyan 
tényező felsorolásra kerülhet itt, amely a piaci versenyben az adott vállalatot megkülönbözteti 
a többitől.  Vagyis ritkák,  értékesek, nem, vagy nem tökéletesen másolhatók le.  Például a 
kapcsolati  és  az  informális  erőforrás  (Hunt,  1997),  vagy  a  kultúra,  a  szaktudás  és  a 
kommunikációs erőforrás (Grant, 1996). A hagyományos és korlátozottan rendelkezésre álló 
anyagi erőforrások mellett így jelenik meg a tudás vállalati erőforrásként történő értelmezése 
is (Winter, 1987). 

Szervezeti tanulás

A szervezeti  tanulás  egy  másik  olyan  megközelítés,  amely  tartós  versenyelőnyt  biztosító 
eszközként vált ismertté a szervezetek körében. „… hosszú távon ez nem egyszerűen csak 
versenyelőny lesz, hanem hiánya egyértelműen versenyhátrányt fog jelenteni” (Bakacsi et al, 
2000:307).  A  szervezeti  tanulást  alapvetően  két  oldalról  lehet  megközelíteni:  egyrészt, 
vizsgálható a tanulás eredményeként létrejövő tartalom, új ismeret felől, másrészt magának a 
folyamatnak a feltárása kapcsán, amely során a szervezet új tudásra, képességekre tesz szert. 
Ez utóbbi a tudásmenedzsment egyik legtöbbet vizsgált témaköre. Ilyen értelemben a II.4.2. 
fejezetben bemutatott tudáskonverzió is a szervezeti tanulás része. 
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A szervezeti  tanulás  elméletének alapjait  Argyris  és Schön (1978) rakta  le.  Munkájukban 
megkülönböztetik az egy-, illetve a kéthurkos tanulást. Az egyhurkos tanulásban a különböző 
tevékenységek  elvégzése  utáni  visszacsatolási  folyamat  során  megállapított  hibák 
korrekciójára  kerül  sor.  A  kéthurkos  tanulás  már  annyival  több,  hogy  nemcsak  a  hibák 
kijavítását végzik el, hanem ennek kapcsán újragondolják a szervezet működését is.

5. ábra: A szervezeti tanulás és a tudásmenedzsment kapcsolata (Pemberton, Stonehouse, 
2000)

Pemberton és Stonehouse (2000) által készített modell bemutatja a tudásmenedzsment és a 
szervezeti  tanulás  közötti  összefüggést  (5.  ábra).  A  szerzők  szerint  a  szervezeti  tanulás 
alapvető feladata az új tudás létrehozása és a régi kiegészítése, míg a tudásmenedzsment az 
így  létrejött  tudást  formalizálja,  koordinálja,  valamint  tárolja,  meg-  és  elosztja.  A  két 
tevékenység  ugyanazon  tényezőkből  táplálkozik  és  ugyanazon  tényezőkre  hat,  ezek:  a 
szervezeti kultúra, a szervezeti struktúra és a szervezeti infrastruktúra. 

Intellektuális tőke mérése
 
Az  intellektuális  tőke  mérésére  vonatkozó  nemzetközi  kutatások  egy  része  alapvetően 
pénzügyi mutatókkal számol, azaz az alkalmazottakat a mérlegbeszámoló pénzben mérhető 
tételeként  kezeli  (Johansson,  Nilson,  1990).  Ezek  az  elméletek  nem  világítanak  rá  az 
intellektuális tőke minden elemére, nem használhatók vezetői információs rendszerként sem. 
A  tudás-intenzív  ágazatok  vállalatainál  ez  különösen  nagy  probléma.  A  K+F  költségei 
időnként befektetés, máskor költség. Ha egy szervezet a kutatási és fejlesztési ráfordítások 
csökkentésével  akarja növelni a nyereségét,  nem biztos,  hogy valódi profithoz jut.  Sveiby 
(2001) megoldásként a hozzáadott érték mérését ajánlja, ahol az értéknövekedés az, amit – a 
külső forrásokból történő levonások után – az alkalmazottak hoznak létre. Kaplan és Norton 
(1996)  egy  úgynevezett  kiegyensúlyozott  teljesítménymutató-  rendszert  javasol,  amely  a 
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hagyományos pénzügyi szemléletet kiegészíti három nem pénzügyi tényezővel: ügyfelekkel, 
belső folyamatokkal, fejlődéssel.

II.1.2. Tudásmenedzsment generációk 

A  tudásmenedzsment,  mint  új  menedzsment  kifejezés  megszületését  egyes  szerzők  az 
amerikai Peter Druckernek tulajdonítják, aki a 90-es években használta először ezt a fogalmat. 
Drucker  (1993)  szerint  a  vezetők  fő  feladata  a  tudás  termelővé  tétele,  akiknek 
eredményességét a szervezet piaci értékének3 növekedése mutatja.  A kifejezés megszületése 
óta  számos  TM  meghatározás  látott  napvilágot,  de  a  mai  napig  nem létezik  egységesen 
elfogadott  definíció.  A rendelkezésre  álló  széles  skálából  talán  a  legjellemzőbbek  azok a 
meghatározások,  amelyek  a  tudásmenedzsmentnek  az  üzleti  értékhez  való  hozzájárulását 
emelik ki, mint például Szeleczki (1999:25) definíciója: „A tudásmenedzsment olyan vezetési 
megközelítés,  amely  a  tudás  különböző  formáit  kezeli  annak  érdekében,  hogy 
versenyelőnyt/üzleti értéket biztosítson egy szervezet számára”. Vagy Noszkay Erzsébet TM 
meghatározása  (2007:120):  „A  tudásmenedzsment  olyan  üzleti  modell,  amelyben  a 
legkorszerűbb  információs  technológiákat,  menedzsment  technikákat  és  –módszereket 
alkalmazzák  annak  érdekében,  hogy  a  vállalaton  belül  fellelhető  tudástőkét  értelmezzék, 
rendszerezzék,  mindenki  számára  elérhetővé  tegyék,  integrálják  –  egyszóval:  úgy 
hasznosítsák, hogy közben hozzáadott értéket termeljenek”.

Az  egységes  meghatározás  hiányának  több  oka  van.  Először  is  –  ahogy  már  az  előző 
alfejezetben is utaltam rá –, a tudásmenedzsment rendkívül összetett diszciplína, amelynek 
kialakulását  számos tényező befolyásolta.  Ennek köszönhetően rendkívül  sok TM irányzat 
született,  amelyek  mindegyike  más-más  módon  – a  saját  szemszögéből  –,  ragadja  meg  a 
tudásmenedzsment  lényegét.  Ezen  kívül,  magának  a  menedzselni  kívánt  tudásnak  a 
meghatározása sem egyöntetű, ami a TM meghatározások újabb sokoldalúságát vonja maga 
után. 

Az alábbiakban csupán három TM megközelítést ismertetek, amelyek a tudásmenedzsment 
különböző fejlődési fázisaihoz kapcsolódnak. Ezeket az elhatárolásokat Patti Anklam (2005) 
nyomán a tudásmenedzsment generációinak nevezzük (1. táblázat). A tudás-meghatározások 
problematikáját, sokszínűségét pedig a II.2. fejezetben mutatom be.

1. A tudásmenedzsment első generációja a könnyen kodifikálható explicit tudás rögzítésére, 
strukturálására, kategorizálására, elérhetővé tételére, megosztására, illetve felhasználására 
helyezte  a  hangsúlyt.  Ez  elsősorban  az  információs  és  a  kommunikációs  technológia 
hihetetlen  mértékű  fejlődésének  volt  köszönhető,  mivel  a számítógép,  a  számítógépes 
rendszerek és az Internet nagymértékben bővítette a tudás menedzselésének lehetőségeit. 

2. Az  információs  forrásokhoz  való  korlátlan  hozzáférés  megteremtése  önmagában  nem 
adott  választ  a  kihívásokra.  A  tudásmenedzsment  második  generációját  a  nehezen 
artikulálható tacit tudás fókuszba kerülése keltette életre. Mivel a tacit tudás személyes, 
környezet-specifikus,  nem  kommunikálható,  ezért  átadásában  jelentős  szerepe  van  az 

3 A szervezet piaci értéke nem egyenlő a mérleg szerinti profit eredménnyel, azaz nem pusztán a kézzelfogható 
vagyoni  elemek összessége.  A könyv szerinti  értékhez  hozzá kell  adni  az  intellektuális  tőke értékét  is,  ami 
esetleg akár többszörösen felülmúlhatja az előbbit. 
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egyének  közötti  interakciónak,  ami  a  személy-személy  közötti  viselkedést  helyezte  az 
előtérbe. 
A  tudásmenedzsment  első  generációja  során  fő  szerepet  kapott  információtechnológia 
ugyan  biztosítja  az  infrastruktúrát,  elérhetővé,  kombinálhatóvá  teszi  a  rögzített 
ismereteket, de mindezt az embereknek kell tartalommal megtölteniük. A kézzel fogható, 
dokumentált  ismeretek feltárása, összegyűjtése nem lehet az egyetlen cél.   Gondoljunk 
csak  a  gazdaságban  egyre  fontosabb  szerepet  játszó  olyan  tevékenységekre,  amelyek 
végzéséhez  különleges  tudásra  van  szükség.  Ilyen  tudás-intenzív  terület  például  az 
informatika vagy biotechnika.  Az emberek fejében található tacit  tudás „megszerzése”, 
beépítése  a  szervezeti  információs  és  tudásfolyamatokba,  azonban újabb,  egészen  más 
típusú  problémákat  hozott  a  felszínre.  Nemcsak  technológiai,  hanem  pszichológiai, 
kulturális, szervezési, vezetési, kihívást is jelent a szervezetek számára. 

1. táblázat. Tudásmenedzsment generációk. (Anklam, 2005.)

Generációk
Hol „él” a 

tudás?
A tudás 
típusa Implikáció

1. Objektumok Explicit A tudás rögzítését, rendezését, 
tisztítását és újrafelhasználását 
támogató objektumok 
infrastruktúrájának létrehozása

2. Egyének Tacit Fókuszálás az együttműködő 
viselkedésre és a személyek közti 
tudáscserére

3. Hálózatok „Kibontakozó” 
(Emergent)

A tudás és a cselekvés kibontakozási 
feltételeinek biztosítása

3. A  tudásmenedzsment  legújabb  generációja  szerint  a  tudás  leginkább  a  (emberek  és 
közösségek)  hálózatokban  él.  „Az  innovatív  egyéneknek  és  cégeknek  szükségük  van 
olyan hálózatokra, amelyekben lebonyolódhat  a rejtett tudások cseréje.” (Tamás, 2006). 
Tamás  Péter  szerint  az  innovatív  személyek  és  cégek  társadalmilag  és  gazdaságilag 
egyaránt interaktívak. Ennek az interakciónak megléte vagy hiánya fogja befolyásolni a 
tanulási  folyamatban  való  részvételt,  illetve  az  abból  történő  kimaradást,  ami  pedig 
részben magyarázatot  ad az egyes  régiók fejlődőképességére vagy lemaradására. Így a 
szervezeten  belüli  tudásmegosztás  mellett  egyre  nagyobb  szerepet  kap  a  szervezetek 
közötti  tudásmegosztás  és  integrálás,  akár  országhatáron  túl  is.  Ez  a kollektív 
tudásfejlesztés, arra alapoz, hogy a tacit és explicit tudás egymásra hatásából keletkező új 
tudás a gyakorlattal dialektikus egységet alkosson. 

A  hálózatok  sajátos  formáját  testesítik  meg  a  gazdasági  klaszterek.  Cooke  (2001)  a 
klaszterek és hálózatok közötti eltérést azzal magyarázza, hogy míg a hálózatok többnyire 
kis  létszámúak  és  egy  meghatározott  cél  elérése  érdekében  jönnek  létre,  addig  egy 
klaszternek több ezer tagja lehet (például Szilikon-völgy). A klaszterek megalakulásában 
a  külső  támogatásoknak  –  közintézményeknek  –  kiemelkedő  szerep  jut.  A  hatékony, 
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sikeres  működésükhöz  azonban  szükség  van  a  beágyazottságra,  azaz  a  helyi  ipar 
igényeihez  való  alkalmazkodásra,  valamint  az  egyetemi  kutatások,  a  vállalatok  K+F 
tevékenysége és a kisvállalkozások közötti kapcsolatteremtésre. 

Az utóbbi  két-három évtizedében  bekövetkező  – fent  bemutatott  –  hangsúlyeltolódások a 
tudásmenedzselésben  nem  azt  jelentik,  hogy  bármelyik  fázis  is  lezárult  volna  és 
elhanyagolhatjuk akár az informatika, vagy akár a munkatársak közötti interakció szerepét. A 
tudásmenedzsment alaptevékenységei nem változnak, csak újra és újra alkalmazkodnia kell az 
adott időszak új szükségleteinek kielégítéséhez.  

Kutatási  kérdéseim  és  problémafelvetéseim  a  tudásmenedzsment  második  generációs 
irányához  illeszkednek.  A TM második  generációjával  való  összefüggés  elsősorban  azzal 
magyarázható,  hogy  kutatásomban  hangsúlyos  szerepet  kap  a  személy-személy  közötti 
viselkedés a tudásmegosztás során. 

II.1.3. Definiálás

Az  alábbiakban  nem  célom  egy  új,  eddig  „ismeretlen”  tudásmenedzsment  meghatározás 
megadása. Még csak rendet sem óhajtok tenni a számos fogalom „káoszában” – valószínűleg 
nem  is  lenne  egyszerű  dolog.  Törekvésem  csupán  annyi,  hogy  a  különböző 
meghatározásokból  megragadjam  azokat  a  lényeges  elemeket,  amelyek  a  dolgozatom 
témájához legközelebb állnak. 

Ehhez a Davenport és Prusak szerzőktől (2001:9) származó idézetből indulok ki, mely szerint 
„A  tudásról  való  tudás,  döntő  fontosságú  az  üzleti  siker,  sőt  talán  a  vállalat  túlélése 
szempontjából is”.  Ebben az idézetben az ragadott meg, hogy a szervezetek birtokában jóval 
több tudás van – azt, hogy valójában mennyi, csak találgatni lehet –, mint amit hasznosítanak. 
Ezért az első fontos lépés, hogy a szervezetek felismerjék ezt. 

Utána következhet az, hogy minden lehetséges eszközzel lehetővé tegyék a rendelkezésre álló 
tudás  mozgósítását,  és  „úgy  hasznosítsák,  hogy  közben  hozzáadott  értéket  termeljenek” 
(Noszkay, 2007:120). 

Továbbá  lényegesnek  tartom,  hogy  a  szervezet  tudásmozgósító  képességének  fejlesztése 
elsősorban nem technikai eszközök függvénye,  sokkal inkább a szervezet, illetve tagjainak 
szemléletváltásán múlik.  Ezért úgy gondolom a tudásmenedzsment legnagyobb jelentősége, 
újdonsága az,  hogy rendszerezett,  sőt  rendszerbe foglalt  módon kezeli,  és  a menedzsment 
tudatosság körébe vonja az erőforrásokat, mindazonáltal a tudással való jobb és hatékonyabb 
gazdálkodást. Ehhez a tudásmenedzsmentnek egy olyan szemléletté kell válnia, ami áthatja az 
emberek,  a  szervezet  egész  szellemiségét,  cselekvését,  látásmódját.  Ahhoz,  hogy  egy 
szervezet  bevezesse,  működtesse  ezt  a  rendszert,  nemcsak  elhatározás  kérdése,  hanem az 
egyének, a szervezet tagjainak gondolkodásában is változást követel.  A tudásmenedzsment 
tehát  elsősorban  szemlélet,  amely  a  gyakorlatban  akkor  tud  érvényesülni,  ha  a  szervezet 
minden folyamatát, tevékenységét áthatja. 

Wiig  (1993)  leírása jól  szemlélteti,  melyek  azok  a  tudásmenedzsment  tevékenységek 
(stratégia, folyamatok, technológia, szervezet, emberi erőforrás, mérés) amelyek szükségesek 
a  szervezeti  tudásvagyon  kinyeréséhez,  áttekintéséhez,  kezeléséhez,  megosztásához, 
hasznosításához és ezek feltételeinek megteremtéséhez (6. ábra).
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6. 

ábra: A tudásmenedzsment összetevői

II.1.4. Tudásmenedzsment tevékenységek

A tudásvagyonnal összefüggő tevékenységek a valóságban tehát nem egy elszigetelt területet 
jelentenek  a  szervezeten  belül.  Azt,  hogy  a  gyakorlatban  a  tudásmenedzsment  milyen 
alkalmazásokban nyilvánul meg, jól illusztrálja Skyrme és társai (1999, 2000) által felsorolt 
tudásmenedzsment-kezdeményezések,  tevékenységek  (7.  ábra).  Ezek  a  TM  generáció 
váltásával állandóan bővülnek, újakkal egészülnek ki.

A tudás alkotása és felfedezése

- Alkotó technikák. Ötletbörze, asszociáció, tartalomtérképezés, alaktani elemzés. Ezek az 
innovációhoz  kapcsolódó  tudáskezdeményezések  hozzákapcsolódnak  a  kreativitást 
fejlesztő tréningekhez.

- Adatbányászat. Adatbányászati algoritmusokat az adatbázisból történő tudásfeltárás során 
alkalmaznak.  A  tudáskinyerés  adatbázisokból  egy  olyan  folyamat,  melynek  során 
érvényes,  újszerű,  lehetőleg  hasznos  és  végső  soron  érthető  mintákat  fedezünk  fel  az 
adatokban. Ezt  gyakran  megtehetjük  különböző  lekérdezések  eredményeinek 
vizsgálatával, azonban ez a megoldás lassú, drága és nem elég átfogó. Nem is beszélve 
arról, hogy az emberi szubjektivitás sokszor hibás, továbbá az adatbázisok olyan nagyok 
lehetnek, hogy egyes lekérdezések elfogadhatatlanul lassan futnak le. Jogos tehát az igény, 
hogy  a  legismertebb,  leggyakoribb  elemzéstípusokhoz  speciális  módszereket, 
algoritmusokat fejlesszenek ki, amelyek gyorsan és pontosan szolgáltatnak egy objektív 
képet az adatbázisokban található „kincsről”. 

- Szövegbányászat  (szövegfeltárás). Komputertechnika  segítségével  a  lényegi  tartalom 
kiszűrése  valamilyen  nagy  mennyiségű  dokumentum  szövegéből.  Néha  a  különböző 
dokumentumok tartalma közötti kapcsolatrendszer grafikusan is megjeleníthető. Ezek az 
outputok  hasznos  hozzájárulásnak  számítanak  a  tudástérkép  elkészítésénél.  A 
szövegbányászati  szoftverek  főként  a felsővezetők  és  a  menedzserek  döntéshozatali 
munkáját,  valamint  az  elemzők stratégiaalkotó  tevékenységét teszik  hatékonyabbá  és 
megalapozottabbá.  De  a  szoftverek  használata  kiterjeszthető  a  cég  összes  szellemi 
munkására és ebben az esetben – a felmérések szerint – a piaci információ megtalálására 
szánt idő csaknem a harmadára csökkenthető.
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7. ábra: A tudásmenedzsment tevékenységek (Skyrme et al, 1999, 2000)

- Környezeti vizsgálat. A külső környezet szisztematikus vizsgálata információ összegyűjtés 
érdekében.  A  szervezeti  könyvtárak  bár  sokat  foglalkoznak  ezzel  a  kérdéssel,  a 
számítógép  alapú  intelligens  adatgyűjtők  és  információs  szűrők  egyre  nagyobb 
mennyiségben  használatosak,  annak  érdekében,  hogy  eljutassák  az  információt  a 
tudásmunkásoknak.

- Tudás felszínre hozása. Ez a számítógép alapú szakértői rendszerek fejlesztésénél használt 
technika,  bár  manapság  szélesebb  körben  alkalmazzák  a  tudásmenedzsmentben.  Ez 
magában foglalja a szakértők tacit tudásának explicitté alakítását, és ezzel megteremtik a 
szélesebb  hozzáférési  formát.  (Például  az  újságírók  nagy  része  jól  ismeri  azokat  a 
módszereket, amellyel ismereteket tudnak továbbítani szélesebb tömegek számára).

- Üzleti szimuláció.  Dinamikus technikai rendszerek használata a meglévő vagy tervezett 
üzleti folyamatokhoz, annak érdekében, hogy beazonosítsák a kölcsönös összefüggéseket, 
késéseket,  szűk  keresztmetszeteket.  Ez  a  modellkészítés  –  különösen,  amikor  ez  egy 
csoport tevékenység – , gyakran új meglátásokat hoz a felszínre, arra vonatkozóan, hogyan 
is működik valójában a szervezet.

- Tartalomanalízis. Magában  foglalja  a  dokumentumok  tartalmának  szisztematikus 
elemzését,  interjúkat,  megbeszéléseket,  stb.,  annak  érdekében,  hogy  meghatározzák  a 
közös témákat,  trendeket.   Az így létrejövő, összesített  tartalom azután felhasználható, 
mint építőelem más praktikákhoz,  mint például a környezeti  vizsgálathoz vagy a tudás 
feltérképezéséhez.
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A tudás elosztása, megosztása és a tanulás

- Gyakorlati  közösségek. Informális  hálózatok,  amelyekben  a  tudás  cseréje  folyik. 
Részlegeket,  szervezeteket,  és  az  érdekmegosztáson  keresztül  embereket  kapcsolnak 
össze, egyéni, üzleti, szakmai ügyekben. Ahhoz, hogy a gyakorlati közösségek hatékonyak 
legyenek  nem  szabad,  hogy  túlmenedzseltek  legyenek,  de  a  szervezeteknek  el  kell 
ismerniük  a  létezésüket,  gondozni  és  támogatni  kell  őket,  annak  érdekében,  hogy 
hozzáférjenek az ő tudásukhoz, és képessé tegyék őket arra, hogy eljussanak a normál 
szervezeti hierarchián kívüli kritikus problémákhoz.

- Tanulóhálózat. Ez egy másik olyan hálózat, ahol az elsődleges cél az egyéni fejlődés és a 
szervezeti  tanulás.  Sokszor  a  tanulóhálózat  a  szélesebb  oktatási  program  része,  és 
számítógép alapú vitafórumok vagy konferenciák által támogatottak. 

- Legjobb gyakorlat  megosztás. A legjobb gyakorlat  azonosítása,  kodifikálása,  és  széles 
körű elterjesztése  az  adott  üzleti  tevékenységben.   A legjobb gyakorlat  létezésének és 
milyenségének rögzítése egy adatbázisban. A legtöbb ilyen tudásmegosztás a tacit tudás 
terjesztésén keresztül történik,  beleértve a helyszínlátogatásokat,  és egy másik szakmai 
csoport  munkájába  való  betekintést,  illetve  valamilyen  továbbképzésen  való  részvételt. 
Néhány  szervezetben  létezik  a  legjobb  gyakorlat  irodája,  különösen  a  kutatások, 
kodifikálás és az elterjesztés érdekében.

- Tevékenység  utáni  áttekintés. A  strukturált  folyamat  kulcsrésztvevőkkel  valósul  meg 
annak érdekében, hogy kiderüljön mi ment jól és rosszul, mit tanultak és hogyan lehet a 
jövőben  jobban  végrehajtani  a  hasonló  akciókat.  Az  eredményeket  rögzítik,  és  végül 
kidolgozzák  azt,  hogyan  lehet  ezeket  felhasználni  tréningekben  és  operatív 
kézikönyvekben.  Számos  szervezet  használ  hasonló  megközelítéseket,  formális  projekt 
utáni áttekintésekben. Néhány szervezetben a projektet nem tekintik befejezettnek, azelőtt 
hogy  a  megtanult  lecke  lényege  ne  legyen  meghatározva  a  későbbi  felhasználás 
érdekében. 

- Strukturált  párbeszéd. Az értekezleteken és workshopokban szisztematikusan  témák és 
kérdések  merülnek  fel,  lehetővé  tévé  a  párhuzamos  inputokat  (manuálisan,  „Post-it” 
megjegyzéssekkel  vagy  számítógéppel  a  csoport  döntésének  megfelelően),  amelyet  a 
válaszok és viták csoportosítása követ. Ez lehetővé teszi,  hogy korrigáljuk a párbeszéd 
(vagy monológ) kiegyensúlyozatlanságát, ami számos értekezlet jellemzője, és átalakítsuk 
a tacit tudást explicitté egy strukturált formában.

- Tudáspiac.  Ezek  olyan  események,  amelyeknek  a  célja,  hogy  egy  kiállítás  jellegű 
rendezvényen  hozzanak össze tudásalkotókat,  -felhasználókat.  Egy tipikus  példa erre a 
kutatói divízió egy értékesítési konferencián. Ez hatékony módja a személyes kapcsolatok 
kialakításának és annak, hogy létrejöjjön a tudáscsere, amire egyébként nem lenne hely.

- A kereszt-funkcionális teamek.  Különböző perspektívájú, tudású és tapasztalatú emberek 
összehozása  azzal  a  céllal,  hogy  tökéletesítsék  az  innovációt  és  értékeljék  az 
elképzeléseket,  terveket.  Bár  az  ilyen  jellegű  különbözőség  vagy  sokoldalúság 
megtalálható többségében a projekt teamekben, sok szervezet kijelöli azokat a pontokat, 
ahol különböző típusú csoportokban hozza össze az ilyen gazdag tudáskeveréket.  
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- Döntési napló. Ez egy tevékenység-nyilvántartási könyv, amelyben a döntések hátterét is 
rögzítik (feltevések,  alternatívák,  miért  az a döntés volt kiválasztva,  milyen információ 
segített a döntés elfogadásában és hogyan történt).  Ezeket a naplókat később áttekintik, 
hogy a tanulságokat általánosítsák.

A tudás szervezése és menedzselése

- Szakértői profilírozás.  Az emberek képességeivel  és tudásával  kapcsolatos információk 
azonosítása és rögzítése, általában „sárga oldalak” adatbázis formában, amit azért hívnak 
így, mert az embereket a képességeik és nem a nevük vagy a szervezeti egységük alapján 
rendeznek  sorba.  Bár  a  szakértelem  típusa  szerinti  kategorizálás  segít  a  szakemberek 
felkutatásában, a legnagyobb értéke ennek a szakértői profilírozásnak abban van, hogy a 
résztvevőik saját szavaikkal adhatják meg az információkat. „Hirdetés feladás”.

- Tudástérképezés.  Ez  egy  tág  meghatározás  a  különböző  gyakorlatok  leírására.  A 
térképezés egyik típusa a tudás lényegének vizuális bemutatása egy vázlatszerű formában, 
bemutatva a közöttük lévő kapcsolatrendszert és például az üzleti folyamat lényegét. A 
szakkifejezés  néha  a  tudásleltár  leírására  is  szolgál  –  adatbázis  a  különböző  tudások 
nyilvántartására.

- Információ/tudás  vizsgálatok/leltárak.  Annak  rögzítése,  hogy  milyen  információ  vagy 
tudás  létezik  a  szervezetben,  és  azt  hogyan  használják.  Kérdőíveken és  interjúk révén 
állítják elő, koncentrálva a stratégiai célokhoz kapcsolódó tudásra, a döntéshozatalra és az 
üzleti  folyamatok  lényegére. Egyéb  jellemzők  is  rögzítésre  kerülnek  minden  egyes 
információhoz vagy tudás fajtához kapcsolódóan, úgymint formátum, hozzáférési jogok, 
tulajdonjog, minőség és áttekintés dátuma. 

- Információforrás  menedzsment. Az  információ  menedzsment  folyamatok  magukban 
foglalják  az  azonosítást  (például  információ  vizsgálat),  a  tulajdonjog  és  a  felelősség 
megállapítását  (kijelölését),  a  költség  és  az  érték  megállapítását,  a  hasznosítást  és  a 
védelmet. Információforrás menedzsment az explicit tudás menedzselésének vezérelve. 

- Osztályozás.  Az  információ  és  a  tudás  osztályozásának  fejlesztése,  mint  ahogy  a 
könyvtárakban teszik. Manapság amikor az információ többsége komputerizált és modern 
kereső motorok állnak rendelkezésre, ennek szükségessége időnként megkérdőjeleződik. 
Amikor  egy kérdésre akár ezer találat  a válasz,  az osztályozás  szükségessége igencsak 
fontosnak  tűnik.  Az  osztályozás  lehetővé  teszi,  hogy  a  tulajdonos  strukturálja  az 
információkat.  Egy  jó  séma  segít  abban,  hogy  összehozzon  információkat,  amelyek 
különbözőnek  tűnhetnek  a  különböző  szervezeti  egységek  vagy  iparágak  különböző 
terminológiája miatt, bár tartalmilag azonosak.

- Intranet és egyéb elektronikus kommunikációs eszközök. Ez az első közös projekt számos 
tudásmenedzsment programban, amely lehetővé teszi az információ gyors publikálását és 
megosztását,  függetlenül  attól,  hogy a  személyek hol vannak. Az intranet  és az egyéb 
elektronikus  kommunikációs  eszközök  biztosítják  az  információs  és  a  kommunikációs 
infrastruktúrát, amely segíti az információáramlást, megkönnyíti a navigálást és a kutatást 
az értékes tudásforráson belül.

- Intellektuális tőke mérése. „Ami mérhető, az menedzselhető is”, tarja a közmondás. Egyre 
több az a szervezet, amelyik folyamatosan meghatározza az intellektuális tőke különböző 
összetevőit. Legyen szó emberi tőkéről, a strukturális tőkéről, a fogyasztói tőkéről vagy 
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más kategóriákról,  és fejleszti  azokat a mutatókat,  amelyekkel nyomon követhető azok 
növekedése, és fejlődése. 

A bemutatott fő tevékenységek közül némelyik (például a tartalomelemzés) teljesen technikai, 
míg mások (például a gyakorlati közösségek) több területet is érintenek. „A tudás elosztása és 
tanulás” címszó alatt leírt tényezők inkább a tacit tudás cseréjére vonatkoznak, míg a másik 
két esetben inkább az explicit tudás cseréje és az információ kezelése a meghatározó.

II.2. A tudás ezer arca

Ahhoz, hogy a szervezeti  tagok tudása minél  hatékonyabban járuljon hozzá a szervezetek 
teljesítményének növeléséhez, illetve minél nagyobb hozzáadott értéket teremtsen, tisztában 
kell  lenni  a  tudás  természetével,  jellemzőivel.  Ezért  ezt  a  fejezetet  a  tudás  sokszínűsége 
bemutatásának szentelem.
 
Egy lexikonban olvasható meghatározás szerint a tudás: „1. Az a tény, hogy valamit tudunk. 
A lecke  tudása;  járni  tudás.  2.  A szerzett  ismeretek  összessége,  rendszere.  Gyarapítja  a 
tudását; a tudás hatalom.” (Magyar Larousse Enciklopédia, 1994). 

Kezdjük a tudás fenti, első számú definíciójával. Tudás az a tény, hogy valamit tudunk. A 
tudás  tehát  olyan  aktív  kognitív  folyamat,  amely  önmagunkban  zajlik.  Tudni  annyi,  mint 
érteni,  ismerni,  tudomással bírni – vagyis tudással rendelkezni.  Ez az először egyszerűnek 
tűnő definíció is azonnal felvet számos kérdést. Az első az, hogy kik azok, akik tudnak? Ha 
valaki tud valamit, amit én nem tudok, akkor el kell-e ismernem, hogy az ő tudása mégiscsak 
tudás? Az előző kérdést általánosítva: érvényes-e bármely tudás? Mi a kapcsolat az egyén 
tudása  és  a  rajta  kívül  lévő  bármely  dolog  között?  Ez  a  furcsa  útvonal  elvisz  az 
episztemológia lényegéhez – mikor mondhatjuk azt, hogy tudunk valamit, milyen módszerrel 
tudunk különbséget tenni a tudás típusai között, és hogyan tudjuk összekapcsolni a tudásra 
vonatkozó állításokat a valós világgal? A másik probléma az, hogy rögtön a tudásról való 
tudás vég nélküli körébe kerülünk. Ki lehet-e kerülni ezt a filozófiai aknamezőt, meg lehet-e 
határozni a tudást anélkül, hogy egy ördögi körbe fognánk? Ez a probléma arra figyelmeztet 
bennünket, hogy mindenképpen meg kell próbálni a dolgozat témájára leszűkíteni ezt a vitát.

Az eddigi rövid bevezetőből is kiderül, hogy ha a tudás fajtáiról, megszerzéséről, elosztásáról, 
tárolásáról,  stb.  akarunk  beszélni,  az  első  legfontosabb  kérdés  az,  hogy  miként  tudjuk 
behatárolni a tudás fogalmát. Mivel a tudás interdiszciplináris fogalom, lehetetlennek tűnik, 
hogy minden tudomány képviselői számára egyetlen elfogadható meghatározást tudjunk adni. 
A definíciókat ugyanis mindig valamilyen szándékkal ajánlják szerzőik. A közgazdászok a 
piaci kereslet és kínálat szabályai alapján működő árunak tartják, a szociológusok már ennél 
sokkal  tágabb  értelemben  vizsgálják  a  tudást,  és  olyan  dolgokkal  igyekeznek  azt 
összefüggésbe hozni, mint a szociális identitás és a személyek közötti kapcsolatok, amelyek a 
dolgok jelentését építik és hordozzák. Ha a filozófusok kiindulási pontját választjuk, akkor a 
következő meghatározást  adhatjuk:  a  tudást  a hit  igazolja.  A baj  csak az,  hogy a legtöbb 
definíció ugyanannyi problémát vet fel, mint amennyit megold. A piac mindenhatósága csak a 
közgazdasági  modellek alkotásakor  „létezik”,  a tudást  különösen egyoldalú csupán árunak 
tekinteni. A laboratóriumában elszigetelten dolgozó kutató is képes „új” tudást produkálni, és 
a hitről nem tudhatjuk, hogy igaz-e. 
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II.2.1. A tudás filozófia történeti közelítése

Évszázadokon keresztül a tudás filozófiai értelmezése kapott kitüntetett szerepet. Ma azonban 
az  orvostudománytól,  a  szociológián,  pedagógián,  pszichológián  és  egyéb  tudományokon 
keresztül a szervezetelméletig keresik a választ arra: Mi a tudás? 

Valószínűleg nem tudunk igazságot tenni a tudással kapcsolatban az  ókori görögök óta vita 
tárgyául szolgáló különféle felfogások között. A tudományok csíráit az athéni gondolkodóktól 
származtatják, és mivel a tudás és a tudomány egymástól elválaszthatatlan fogalmak, így a 
tudás első meghatározásaival kapcsolatos lejegyzések bemutatásakor is az időszámítás előtti 
időszakra  nyúlhatunk  vissza.  A  preszókratikus  (Szókratész  előtti)  filozófia  (i.e.  6-5.  sz.) 
középpontjában a kozmosz létrejöttének, működésének és megismerésének magyarázata állt. 
Ezt  követően  a  szofisták  (bölcsek)  egy  éles  fordulattal  más  dolgokra  koncentráltak,  a 
természetfilozófia kérdései helyett  egy új, igen összetett problémára helyezték a hangsúlyt, 
melynek egyik fő kérdése az volt,  hogyan tehetünk szert helyes, igaz ismeretekre. E kérdés 
megválaszolása  során  jött  létre  egyik  maradandó  produktumuk,  a  relativizmus,  miszerint 
„minden dolognak mértéke az ember” (Prótagorász), azaz ami igaz, az csak valaki számára 
az. A dolgokat érzékelés útján ismerjük meg, így az egyén a kritériuma annak, hogy ezek a 
dolgok léteznek-e vagy sem, és milyennek léteznek. Ők a tudást az uralkodás alapfeltételének 
tartották. (Az a gondolat, hogy a tudás hatalomhoz juttatja birtokosát, nem éppen új keletű!). 
Az  első  nagy  szofista  Prótagorász  volt,  aki  azt  vallotta,  ha  valaki  iskolába  jár,  akármit 
megtanulhat.  Szókratész  –  aki  filozófusnak  és  nem szofistának  tartotta  magát  –  a  tudást 
személyes meggyőződésnek vélte, az erény birtoklásához pedig – ami a boldogságot jelentette 
– a jó és a rossz tudásával lehetett eljutni. Szókratész szerint az embernek a vélt vagy valódi 
tudását  definíció  formájában kell  mások elé  tárnia.  Definíciót  indukció  útján  alkothatunk, 
azaz előbb szemügyre  kell  vennünk azokat  az élethelyzeteket,  amelyekben az adott  erény 
megnyilvánul  (Steiger,  1992).  Platón  szerint  „a  dialektikus  (filozófus)  célja  a  synopsis:  a 
sokféle valóság egységes szemléletben történő átfogása, megragadása.  Érzékleteink tárgyai 
folytonosan változnak, csak vélekedésre (doxa) adhatnak alapot, nem nyújthatnak maradandó 
ismeretet.  Magasabb fokú a matematikai ismeret,  melynek a fogalmai általános érvényűek, 
nem a konkrét, érzéki létre vonatkoznak.” (Kecskés: 2002)

Az ókor kiemelkedő alakjainak alapgondolataiban rejlik az a probléma, hogy van-e tőlünk, 
emberektől  független  valóság,  vagyis  milyen  módszerekkel  kapcsolhatjuk  a  tudásra 
vonatkozó kijelentéseket a valós világhoz. Ez a „modern” filozófiának is egyik fontos kérdése 
maradt.  A tudáselméletek elemzői gyakran Berkeley püspökhöz kapcsolják azt  a filozófiai 
álláspontot,  miszerint nem tudhatjuk, hogy saját magunkon kívül  létezik-e egy valós világ, 
mivel kizárólag a saját gondolatainkat és elképzeléseinket tartjuk valósnak. Berkeley (1985) 
szerint a „valós világ” nem más, mint a tudatunk kivetítése, leképzése. Ez a kijelentés nehezen 
cáfolható, hisz ha azt kérdezzük, mi a valóság, akkor annak észlelésével, illetve érzékelésével 
is  foglalkoznunk  kell.  Az  érzékeléshez  pedig  szükség  van  érzékszervekre.  Ráadásul  ez  a 
biológiai szűrő emberenként más és más, amit fiziológiai folyamatok is befolyásolnak. Nem 
mindegy,  hogy  milyen  szemüvegen  keresztül  szemléljük  a  világot,  éppen  vidámak  vagy 
szomorúak  vagyunk.  Vágyaink,  reményeink,  félelmeink,  hangulatunk  különbözővé  teszik 
számunkra  azt  a  földkerekséget,  amiben élünk.  Ha ennél  a  gondolatmenetnél  maradunk – 
különösen  szociális  és  szervezeti  környezetben  –,  extrém  formában  vetődik  fel  az 
episztemológia  egyik  legfontosabb  kérdése:  van-e  objektív  igazság,  vagy pedig  a  világon 
minden tudást az egyén hoz létre a világ érzékelésének és értelmezésének a folyamatában?
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A  középkorban a  tudással  kapcsolatos  kérdésekre  a  vallás  adott  választ,  melynek 
mindenhatósága  a  tudományokat  sem  hagyta  érintetlenül.  Aquinoi  Szt.  Tamás  (1993:39) 
szerint „szükséges tehát, hogy az egész világegyetem végső célja az igazság legyen, s hogy a 
bölcsesség elsősorban ennek szemléletével foglalkozzék.” A megismerés fő célja azonban az 
isteni eszmékhez történő felemelkedés. Az igazsághoz pedig két út vezet, amelyet szét kell 
választani: az egyik a tapasztalati úton szerzett tudás, amit a logika segítségével rendszerbe 
lehet foglalni, a másik az „Isteni kinyilatkozás”, azaz a vallási alapon nyugvó gondolatvilág. 

De vajon mit  is tekintenek tudásnak a fenti  elméletek? Miért érzi  úgy Szókratész,  hogy a 
matematikai  tudás  különbözik  az  „érzéki  létre”  vonatkozó  tudástól?  Hogyan  létezhet 
egyszerre Aquinoi Sz. T. által leírt logikai úton felépített és az egyének hitétől függő tudás? 
Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszolhassunk, tovább kell lépnünk a tudás fogalmának 
meghatározását illetően, és külön kell választani az egyéneken kívüli, illetve az egyén részéről 
az  érzékszervek  által  szerzett  tudás  kérdését.  Ennek  alapján  beszélhetünk  „tudományos 
tudásról”,  arról  a  felhalmozódott  tudásanyagról,  amely  a  tudományos  könyvekben  és 
irományokban  található  meg,  és  létezik  az  egyén  tudása,  amely  lehet,  hogy nem minden 
szakterület  megismeréséhez  rendelkezik elegendő ismerettel,  ami  azonban nem jelenti  azt, 
hogy az a bizonyos időn keresztül felhalmozott tudás nem létezik. 

Mi sem tűnik logikusabbnak egy olyan dolgozat esetében,  amelyik  a tudással foglalkozik, 
mint  megtárgyalni  azt  a gondolatot,  hogy a tudományos  tudás valamiképpen eltér  a tudás 
egyéb formáitól. Ez azzal magyarázható, hogy az egyes tudományok elméletei a tudományos 
módszer szerint jönnek létre, ami hozzáférhetővé teszi az „objektív igazságot”. Francis Bacon 
volt egyike azoknak, akik a korai 17. században részletesen megfogalmazták, milyen módon 
kell  a  tudósoknak  cselekedniük  ahhoz,  hogy  eljussanak  az  objektív  igazsághoz,  azaz  a 
tudományos tudáshoz. „Két úton (és csak ezen a két úton) kutatható és lelhető fel az igazság. 
Az  egyik  az  érzékektől  és  az  egyeditől  a  legáltalánosabb  érvényű  axiómákhoz  rohan  és 
sziklaszilárd igazságnak tekintve ezeket az elveket, belőlük vezeti le és fedezi fel a középső 
axiómákat.  Ez  a  jelenleg  járt  út.  A  másik  az  érzékek  és  az  egyedi  tények  segítségével 
folyamatosan,  lépésről  lépésre  szűri  le  az  axiómákat,  hogy  a  legvégén  jusson  el  a 
legáltalánosabb elvekig. Ez az igazi út, csakhogy nem próbálja ki senki.” (Bacon, 1995:11) A 
javasolt  tudományos  módszer  szerint,  az  érzékelt  adatokból  levont,  tapasztalaton  és 
megfigyelésen alapuló tudást összegyűjtve kell hipotéziseket felállítani,  magyarázatot adni, 
majd  pedig  ellenőrizni  azokat.   Ez  a  tudományos  módszer  (logikai  empirizmus)  a 
feltételezésektől, spekulációtól minőségileg eltérő tudástípus létrejöttét teszi lehetővé. Bacon 
mellett más szerzők, például Hume (1976) is meghatároztak olyan módszereket (például az 
asszociáció), amelyek modellül szolgálhatnak arra, miként kell keresni az objektív tudást. 

Bacon és Hume  empirista megközelítése után  a klasszikus  pozitivizmus egyik kulcsfigurája, 
August  Comte  elsők  között  kezdett  el  foglalkozni  a  tudás  társadalmi  szerepével.  A 
megismerés,  a  gondolkodás  fejlődésének  három  szakaszát  különböztette  meg.  Az  első  a 
teológiai  szakasz,  amikor  az  ember  a  természeti  jelenségeket,  emberi  alakot  öltő 
természetfeletti  erők  hatásának  tudta  be.  A  második  a  metafizikai  korszak,  itt  már  nem 
istenekről  esik  szó.  Ebben a szakaszban az észlelt  törvényszerűségeket  elvont  fogalmakba 
helyezik át, mint erő, természet. Ezen filozófiák meghaladását jelenti a harmadik korszak, a 
pozitív szakasz, amikor végre beköszönt a gondolkodás uralma. Itt az ember már közvetlenül 
az  adott  jelenségekre  és  az  azok közötti  összefüggésekre  összpontosít.  (Comte,  1979)   A 
pozitivizmus  megjelenésével  egyre  fontosabbá  vált  a  tudományosság  és  a  bizonyíthatóság 
kérdése.   Popper  (1976)  amellett,  hogy  a  tudományosság  alapfeltételének  a 
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megcáfolhatatlanságot  tartotta,  egyben  rámutatott  arra,  hogy  teljes  bizonyosságot  csak  a 
cáfolat adhat.

Az  igazi  vihart  azonban  a  paradigmafogalom megjelenése  jelentette,  amely  valamennyi 
formájában megkérdőjelezi a tudományfejlődés folytonosságát. Az eddigi nézeteket aknázták 
alá a tudomány történetével és viselkedésével foglalkozó tanulmányokra épülő bírálatok. „A 
tudományos tudás, akárcsak a nyelv, lényegénél fogva egy csoport közös tulajdona és nem 
másé.  A  megértéséhez  ismernünk  kell  az  azt  létrehozó  és  használó  csoport  speciális 
jellemzőit.” (Kuhn, 1970:210) Kuhn megkérdőjelezi  a tudományfejlődés folytonosságát,  és 
olyan ugrásokat feltételez elmélet és elmélet között, amelyeket nagy jelentőségű forradalmak 
választanak el  egymástól.  Egyes  korszakok tudományos  intézményei  meghatározzák,  hogy 
mit kell tudománynak tekinteni, és mit nem. Adott pillanatban az uralkodó elméletek vagy 
megadják a legjobb magyarázatot, vagy sem, de a társadalmi nyomás és esetenként az erőszak 
hatására elfogadják azokat. 

Polányi  Károly  (1976)  szűkíti  a  kört,  nem általában  a  tudományok,  hanem elsősorban  a 
gazdasági folyamatok társadalmi beágyazottságáról beszél. „Polányi a társadalmi – politikai 
és kulturális összefüggéseitől megfosztott (s a nyugati társadalomtudományok fregmentációját 
tükröző)  ökonomizmussal  szembe a  „gazdasági antropológiát”  állítja,  amely „a személyek 
társadalmi  viszonyainak  gazdasági  aspektusát  vizsgálja”,  s  amely  a  termelést  társadalmi 
folyamatként,  az  egyént  a  társadalom  tagjaként  fogja  fel  és  a  gazdasági  jelenségeket  a 
társadalom egészének,  intézményi  és  kulturális  rendszerének  összefüggéseiben  értelmezi.” 
(Szentes, 1976:14). 

Polányi  Mihály  (1994/I:11)  is  más  látásmódot  ajánl:  „Azzal  kezdem,  hogy  elutasítom  a 
tudományos elfogulatlanság ideálját. Az egzakt tudományokban talán ártalmatlan ez a hamis 
ideál, mert ott a tudósok gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják. Látni fogjuk azonban, hogy a 
biológiában,  a  pszichológiában  és  a  szociológiában  romboló  hatása  van,  és  a  tudomány 
területén jóval túl is eltorzítja egész szemléletmódunkat”. „Polányi szemléletének sarkköve, 
hogy „nincsen megismerés megismerő nélkül”, azaz a tudás nem választható le a megismerő 
személyéről – tehát nem vizsgálhatjuk úgy a tudást, hogy létrejöttének folyamatát, s ezáltal a 
megismerőt, aki a tudást létrehozta, ne vizsgálnánk.” (Újlaki, 1992/II:276 )

A társadalomtudományok képviselői ennek az ellentmondásnak a feloldására dolgozták ki az 
alternatív  kutatási  módszereket.  Ilyen  többek  között  a  fenomenológia,  amikor  az  egyén  a 
szubjektív  élményeire  összpontosít,  vagy  az  etnográfia,  amikor  az  antropológus  közelről 
megfigyeli egy másik kultúra mindennapjait, részt vesz életükben, és lejegyzi megfigyeléseit.

Ezek az új típusú kutatási módszerek a tudás másfajta, érvényes formáihoz vezetnek el, mint 
például  a  hallgatólagos  tudás.  Polányi  Mihály  ezzel  az  új  tudásforma  hangsúlyozásával, 
amelynek alapvető tartalma az, hogy „többet tudunk, mint amit képesek vagyunk elmondani” 
(Polányi, 1966:4), óriási vihart kavart a filozófiában jártas olvasók körében, de ezzel együtt 
számos  tudomány  számára  megnyitotta  a  tudás  új  értelmezésének  kapuját.  Ezek  sorába 
tartozik a tudásmenedzsment is, amelynek az egyik kulcsfogalmát alkotta meg. 
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II.2.2. Személyes és hallgatólagos tudás Polányi műveiben

Polányi  újszerű  szemléletmódja  többek  között  annak  köszönhető,  hogy összekapcsolta  az 
agyműködését  és  a  tudás  leírását.4 Életműve  első  szakaszában  az  intuíció elemzésével 
foglalkozott.  Ez vitte  el  aztán  a  személyes és  a  hallgatólagos  tudás felé  vezető  útra.  Bár 
mindhárom  fogalomnak  ezt  megelőzően  is  voltak  filozófiatörténeti  előzményei,  Polányi 
viszonylag  keveset  használt  fel  ezekből  az  intuíció,  majd  később  a  személyes  és  a 
hallgatólagos tudás általa kialakított elméletéhez. Fogalmi rendszere hosszabb időn keresztül, 
folyamatosan alakult ki. Én nem követem végig ezt a terjedelmes utat ebben a dolgozatban, 
amelyet első  műve „Tudomány, hit és társadalom” (Science, Fait and Society) megírásától 
„A hallgatólagos  dimenzió”-ig  (The Tacit  Dimension)  járt  be,  csupán két  fontos állomást 
emelek ki: a személyes és a hallgatólagos tudást.

Személyes tudás

Polányi (1994/I:19) a személyes tudás levezetésekor abból indul ki, hogy tiszta objektivitás 
nem létezik, „mert mint emberi lények óhatatlanul egy önmagunkban lévő centrumból nézzük 
a világegyetemet…”.  A tudás két formáját (elmélet és tapasztalat) abban különbözteti meg 
egymástól, hogy melyik az objektívebb. Objektívebbnek azt tekinthetjük, amelyik valamilyen 
elméletre  támaszkodik,  s  kevésbé  azt,  amelyik  a  közvetlenebb  érzéki  tapasztalatra.   Az 
elméleti tudás objektívebb volta három okra vezethető vissza:
1. Az elmélet szabályrendszerként írásba foglalható.
2. Szigorú, formális struktúrája van, amely független az én „személyes illúzióitól”.
3. Nem befolyásolja a személy állapota, így bárki számára egyformán megfelelhet.

A „szigorú objektivitás” meghatározást Polányi nem egyszerűen elveti,  hanem helyébe egy 
másik fogalmat ajánl, amelyet „személyes tudásnak” nevez. E fogalom bevezetésén keresztül 
mutatja be „az általánosan elfogadott tudományos világkép fogyatékosságait”. A bírálat alól 
önmagát  sem  tartja  kivételnek:  „természetesen  minden  gondolati  rendszernek  vannak 
elkötetlen  szálai,  s  az  a  rendszer,  amelyet  én  próbálok  a  személyes  tudás  fogalma  köré 
felépíteni, szintén függőben hagy majd számos kérdést” (Polányi, 1994/I:43).

Polányi  a  biztos  és  végleges  tudás  eszményét  vitatva  a  szubjektivizmus  és  objektivizmus 
szélsőségeit  akarta  kiküszöbölni.  A  személytelen  gondolkodás  a  gondolkodást  szigorú 
szabályok  által  irányított  műveletekre  redukálná,  kizárva  a  gondolkodás  folyamatából  a 
képzeletet  és  az  intuíciót.  Mind  a  személyes,  és  a  későbbiekben  a  hallgatólagos  tudás 
fogalmának megalkotásával a tudományos tevékenység formalizálására irányuló törekvéseket 
utasítja el.  „Polányi  nem a tudomány logikájával foglalkozott,  mivel szerinte felfedezés és 
igazolás, és általában az emberi tudat és cselekvés nem logikai szabályok, hanem a felfedezés 
és megismerés, bizonyítás pszichológiája szerint működik.” (Molnár, 2002:25)

4 A 19. második felét megelőzően a megismerés és az emberi agy működésének kapcsolata közötti összefüggés 
vizsgálatára  nem volt  reális  lehetőség,  addig az agyat  titokzatos szövetnek tartották,  amelynek betegsége  és 
működése még titokzatosabb. Az ezt követő száz évben is csak az indirekt vizsgálati módszer volt lehetséges, 
mint például az agy halál utáni vizsgálata vagy a pszichológiai önvizsgálat. Valójában csak az utóbbi évek egyik 
legfontosabb tudományos fejlődési eredményének – a röntgen vizsgálat, az EEG, majd később a CT (komputer 
tomográfia) s újabban az MRI (mágneses rezonanciális leképezés) és a PET (pozitron emissziós tomográfia) – 
köszönhető,  hogy  sikerült  betekinteni  a  működő  agyba.  Ezek  a  kutatások  ma  azt  bizonyítják,  hogy  az 
érzelmeknek önálló helyük van az emberi agyban, sőt maga a gondolkodó agy az érzelmi régiókból fejlődött ki. 
Polányi Mihály munkássága idején ez utóbbi eredmények ugyan még nem születtek meg, de mindenképpen ő 
volt az első, aki összekapcsolta az idegélettani eredményeket a filozofikus gondolatokkal. 
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A „teljes objektivitás” cáfolata során Polányi azon kívül, hogy feltárja a tudomány részévé 
váló  tudásban  az  emberi  tényezőket,  azt  is  kimutatja,  hogy  az  intellektuális  képességek 
elválaszthatatlanok  a  tudós  személyes  ítéletalkotásától,  ezáltal  etikai  minőségétől.  A 
tudomány tehát olyan tapasztalatokra épül,  amelyeket  áthat a tradíció és az intuitív  hit.  A 
másik fontos eleme e gondolatkörnek amellett, hogy szétválasztja a tudást és a készségeket, 
tulajdonképpen magát a tudást is a készségekre vezeti vissza. 

A  személyes  tudás  fogalmából  „nő”  ki  a  hallgatólagos  tudás  fogalma,  bár  Polányi  nem 
egyszer  szinonimaként  használja  azokat.  A  személyes  tudás  azonban  magában  foglalja  a 
hallgatólagos mellett az explicit tudást is.

Hallgatólagos (tacit) tudás

Polányi  (1992/I:155),  miközben  a  „tudomány  művelésének  alapjait”  vizsgálta,  arra  a 
következtetésre jutott, hogy „egyetlen szabály sem adhat magyarázatot arra, miként jutunk a 
jó ötlethez, amely további vizsgálódások kiindulópontjául szolgál, s annak sincsenek rögzült 
szabályai,  miként  igazoljuk  vagy  cáfoljuk  egy-egy  probléma  javasolt  megoldását”.  „Az 
elméletek  explicit  tartalma  nem  ad  útmutatást  a  jövőbeli  fölfedezésekhez…”,  az  újabb 
felfedezéseket csak a „hallgatólagos képességek” révén teheti meg az ember. E képességek 
tartalmát azonban nem lehet meghatározni, így ezek is csak hallgatólagos módon tudhatóak. 

Polányi  életművében  többek  között  arra  ad  választ,  hogy  mitől  függ  ez  a  hallgatólagos 
képesség, és milyen összefüggés van a tudomány művelői és a hétköznapi emberek tudása 
között.  Polányi  szerint  ezt  a  kapcsolatot  az  észlelés  (nem  a  tanulás)  teremti  meg.  A 
fölfedezések  és a  hétköznapi  észlelés  közötti  különbség „kizárólag a  hatókör  és  a mérték 
eltérése: az észleléstől a fölfedezéshez vezető átmenet ugyanis töretlen. A tudományos tudás 
ugyanazon eljárással jön létre, mint a hétköznapi megismerés. A felfedezés során is a részeket 
integráljuk egy koherens egységbe,  és ezáltal  egy eddig rejtett  valóságot tárhatunk fel, s a 
dolgokat új látásmódba helyezhetjük. Ez az integráció mindig hallgatólagosan történik. 

Az észlelés, ami során meg akarunk figyelni egy dolgot, számos olyan nyomravezető jeltől 
függ,  amelyekre  közvetlenül  nem  figyelünk  oda,  de  mégis  hozzájárulnak  a  dolgok 
„látszólagos valóságához”. Polányi ezeket a jeleket két csoportra osztja:
- tudatküszöb  alattiak –  ezek  önmagukban  nem  érzékelhetők,  például  látóizom 

összehúzódása;
- marginálisak – amelyek megfigyelhetők lennének, de nem foglalkozunk velük.

A nyomravezető jelek fontos szerepet játszanak az adott dolog észlelésében,  azonban csak 
járulékosak a tárgyra vonatkozó fokális tudáshoz képest.  Például ha azt kérik tőlem, hogy 
ismerjek fel egy kezet, azt hogy egy kézről van szó, akkor is felismerem, ha az asztalon pihen, 
vagy éppen valaki integet vele. Mellékesnek tartom azokat a járulékos jegyeket, hogy éppen 
mit  csinál,  vagy milyen  környezetben helyezkedik el.  A tudományos  fölfedezések során a 
tudós  a  fokális  tudást  járulékossá  alakítja,  mivel  „figyelmünket  átirányítja  róluk  elméleti 
koherenciájukra”. Ha egy egészet vizsgálok, részeit egészen másképp látom, mint amikor a 
részeket elszigetelten veszem szemügyre. „Az integrációnak ez a művelete – amely a dolgok 
vizuális észlelésében és a tudományos elméletek fölfedezésében egyaránt tetten érhető – az a 
hallgatólagos  képesség,  amelyet  eddig kerestünk.  Ezt  fogom hallgatólagos  megismerésnek 
nevezni” (Polányi, 1992/I:158).
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A  hallgatólagos  tudás  elmélete  megmutatta,  hogy  az  artikulálható,  tudatos  tudás  mellett 
létezik egy olyan tudás is, ami nem verbalizálható, nem adható át közvetlenül. A valóságban 
gyakran  tapasztalhatjuk,  hogy  az  elméleti  tudás  igen  kevés  valamely  foglalkozás 
gyakorlásához.  Ha mód van mások munkájának megfigyelésére,  az így szerzett  tudás egy 
része hallgatólagos  tudásként  lerakódik,  amelyet  nem tudunk megfogalmazni,  voltaképpen 
sokszor nem is teljesen tudatos, ennek ellenére a későbbiekben mégis tudjuk aktiválni.  „A 
hallgatólagos megismerés tényleges  tudást is tartalmazhat,  mely meghatározatlan abban az 
értelemben,  hogy  tartalmát  nem  tudjuk  explicit  módon  szavakba  foglalni.” Ha  tudok 
kerékpározni, még nem jelenti azt, hogy el is tudom mondani, miként kell csinálni. Az ilyen 
fajta felkészítéssel átadott tudás nem önthető szavakba, de még képek révén sem közvetíthető. 
Vannak  olyan  dolgok,  amelyeket  saját  erőfeszítéseink  révén  kell  fölfedeznünk,  amit  nem 
tudnak elmondani nekünk. És azután, ha már tudjuk, mi sem vagyunk képesek elmondani azt. 

A hallgatólagos tudás mellett létezik egy másik, az úgynevezett explicit tudás. E két tudás 
azonban  nem  válik  el  egymástól  élesen.  ”Míg  a  hallgatólagos  tudással  önmagában  is 
rendelkezhetünk,  addig  az  explicit  tudásnak  azon  kell  alapulnia,  hogy  hallgatólagosan  is 
értjük  és  alkalmazzuk.  Ennél  fogva  mindenfajta  tudás  vagy hallgatólagos,  vagy  a 
hallgatólagos  tudásban  gyökerezik.  Teljes  mértékben  explicit  tudás  elképzelhetetlen” 
(Polányi, 1992/I:164). A két tudástípus nem önálló, inkább egymás komplementerei. Polányi 
az autóvezetés példáját veszi, hiába olvasunk el mindent egy könyvből, csak akkor kezdünk 
apránként megtanulni vezetni,  ha beülünk a volán mögé. Így tudunk kapcsolatot  teremteni 
könyv és a gyakorlat között, a gyakorlás közben a „kézikönyv szövege egyre inkább a vezető 
tudatának  hátterébe  húzódik,  s  csaknem  teljességgel  átalakul  a  készség  hallgatólagos 
műveleteivé”.  Az explicit tudás, mivel megfogalmazott, ellenőrizhetővé válik, a tacit tudást 
azonban nem tudjuk szavakba önteni, ezért nem is ellenőrizhető, bírálható. A hallgatólagos 
megismerést csak a gyakorlatban lehet megtanulni, így annak alapvető módja is hallgatólagos, 
homályos elemeken alapul.

A  hallgatólagos  tudás  szükségszerűen  személyes  tudás  is,  a  személynek  magának  kell 
megszereznie,  fenntartania.  Az  igazság  tartalmazza  a  személyes  elköteleződést  is.  A 
személyes  azonban  nem  egyenlő  a  szubjektívvel,  kettőjük  közé  ékelődik  a  felelősség, 
elköteleződés valamilyen univerzális igazság irányába. 

Polányi (1997) tudás-definíciójából egy szokatlan kettősség következik. Az egyik, miszerint a 
hallgatólagos tudás minden tudás részét alkotja, akkor lehetetlen kiküszöbölni a személyes 
elmét bármely tudás létrehozásában. Ezzel „a modern tudomány bevallott célja, a szigorúan 
részrehajlásmentes, objektív tudás megalapozása” lehetetlennek tűnik. Másrészt bebizonyítja, 
hogy  a  világ  megismerése  nem  lehetetlen,  hisz  a  tudás  azért  lehet  objektív,  mert  általa 
kerülhetünk kapcsolatba a valósággal, azaz az objektív tudásnak nem az a feltétele, hogy a 
szubjektumot leválasszuk a megismerés folyamatáról. „Polányi nem egyszerűen megtagadja a 
racionalizmus  örököseként  továbbélő  kritikai,  pozitivista-gondolkodási  tradíciót,  azt  a 
hagyományt, amelynek gyökerei Descartes-ig és Kantig nyúlnak vissza, hanem egy új poszt-
kritikai  fogalmi  rendszerrel  lép  elő,  amelyben,  ha  megtanultuk  előfeltevéseinket 
megváltoztatni, valóban egy új világ tárul szemünk elé” (Újlaki, 1992:278).

II.2.3. Definiálás

A tudásról való elmélkedés kezdetén abból az egyszerű definícióból indultam ki, hogy a tudás 
az,  amit  tudunk. Ez a rövid meghatározás  is  számtalan  kérdést  vetett  fel,  majd egy rövid 
történeti áttekintés során megtapasztalhattuk, hogy koronként, és egy-egy adott időszakban is 
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eltérő elméletek születhetnek. Polányi tudás-megközelítésével a kör természetesen nem zárul 
be, de az ő általa szétválasztott hallgatólagos és explicit tudás lett az egyik pillére egy új tudás 
felfogásnak.

E fejezet megírása közben minél inkább törekedtem arra, hogy megadjak egy „elfogadható” 
tudás-definíciót,  annál biztosabb lettem abban, hogy maga a tudás-fogalom meghatározása 
sem történhet  meg  explicit  módon.  Ha  azt,  hogy mi  a  tudás  verbálisan  tökéletesen  meg 
tudnánk fogalmazni, egyúttal megcáfolnánk a tacit tudás létezését is. Ha elfogadjuk Polányi 
állítását,  hogy  minden  tudás  a  hallgatólagos  tudásban  gyökerezik,  akkor  azt  is  el  kell 
fogadnunk, hogy nem adhatunk egy egzakt, „minden igényt kielégítő” tudásfogalmat. Abban 
a pillanatban, amikor megpróbáljuk leírni mi a tudás, kiemelünk néhány (lehet, hogy valóban 
fontos)  tényezőt,  de  az  is  bizonyos,  hogy  néhányat  nem.  A  tudás,  mint  tapasztalhattuk, 
rendkívül összetett dolog: megfoghatatlan és egyben formálisan strukturált; intuitív és ezért 
nehezen fogalmazható meg, nem érthető meg pusztán logikai kifejezéseken keresztül. Talán 
sokkal kevesebb hibát véthetünk akkor, ha egy néhány soros definíció helyet megpróbáljuk 
kiemelni  és  leírni  a  tudásnak  azokat  a  tulajdonságait,  amelyek  a  kiválasztott  vizsgálati 
területen kiemelkedő jelentőséggel bírnak. 

Ha valaki  mégis  azt  kérdezné,  melyik  definíciót  tartom a legelfogadhatóbbnak,  az  alábbit 
választanám, amely aztán számtalan kérdést vetne fel…

„A TUDÁS AZ A TÉNY, HOGY VALAMIT TUDUNK.”

II.3. A tudás, amely a szervezetekben lakozik 

Úgy  tűnik  az  emberi  megismerés,  tudás  kérdése  vég  nélküli  probléma.  Az  előzőekben 
láthattuk, hogy minden korban vannak kutatók, akik kulcsszerepet tulajdonítanak a tudásról 
való  tudás  elméletének.  Az  információs  társadalom,  illetve  annak  különböző  modelljei 
kapcsán  soha  nem  tapasztalt  mennyiségben  jelennek  meg  olyan  tartalmú  publikációk, 
amelyek  a tudás  szerepének megváltozásáról  számolnak be.  Több szerző határozta  meg a 
tanuló társadalom és szervezetek fogalmát, mint az információs társadalom fejlődésének egy 
állomását, amelyek menedzselik a tudást (Drucker, 1993; Nonaka - Takeuchi 1995, 1999). 
Mások  egy  olyan  új  szervezeti  modellt  írtak  le,  amelyben  a  szervezetek  értenek  illetve 
intelligensek  (Argyris  -  Shön  1978;  Senge,  1990),  vagy  egy  folyamatosan  tanuló 
szervezetként definiálták azt (Aubrey - Cohen, 1995). Talán pontosabban fogalmazunk, ha azt 
mondjuk,  ez  a  forradalom nem csupán magára  az információra  és  a  tudásra  összpontosít, 
hanem azok alkalmazására az új tudás létrehozásában. Például az új információs technológiák 
nemcsak alkalmazási eszközök, hanem fejlesztési folyamatok is. 

II.3.1. Adat, információ, tudás

A szervezeteknél fellelhető tudás természetének megértésével számos kutató foglalkozik, akik 
a  tudás  definiálásának  problémájára  elsősorban  nem  ismeretelméleti  kitekintésből 
összpontosítanak,  hanem a  szervezetek  tagjai  által  hordozott  tudásnak  a  hozzáadott  érték 
növeléséhez való hozzájárulását helyezik előtérbe. 

A tudás  elemzésének egyik  ilyen  széles  körben alkalmazott  módja,  hogy tisztázzuk,  mi  a 
különbség az adat, az információ, a tudás, a bölcsesség között. A „… rájuk való hivatkozással 
könnyebben kibontható a tudás mibenléte. Az adat, információ és a tudás összekeveredése… 
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egyes  vállalatoknak  már  eddig  is  rendkívül  magas  károkat  okozott.”  (Davenport-Prusak, 
2001:17). Az egyik ilyen tanulmány,  amely minőségi különbséget tesz adat, információ és 
tudás között, az alábbiakban látható (2. táblázat). 

2. táblázat: Összefüggés az adat, információ és tudás között. (Lara, 2001)

ADAT INFORMÁCIÓ TUDÁS

Környezetünk egyszerű 
megfigyelése 

Jelentéssel felruházott adat Az emberi elme által 
értelmezett információ, 
ami magában foglalja a 
gondolkodást, a szintézist 
és a kapcsolatot

Könnyen képezhetők Vizsgálat eredményének 
közzététele

Nehéz létrehozni

Könnyen kinyerhetők a 
számítógépekből 

Jelentése egyértelmű kell, 
hogy legyen 

Nehéz kinyerni 
számítógépekből

Gyakran megszámolhatók Emberi közreműködés 
elengedhetetlen

Gyakran „rejtett”

Könnyen továbbíthatók Könnyen továbbíthatók A továbbítása bonyolult

Bár a táblázat rávilágít az adat, információ és a tudás közötti néhány lényeges különbségre, de 
ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a szervezetekben lakozó tudás meghatározásához, szükséges 
ezen elemek részletesebb bemutatása. 

Adat: mennyiségi,  specifikus  és  objektív  információelem,  mint  számok,  szavak,  hangok, 
képek.  Az  adatnak  önmagában  nincs  sem  jelentése,  sem  bármilyen  szövegösszefüggése. 
„Szervezeti  vonatkozásban  az  adat  legjobban  használható  definíciója,  ha  a  szervezetek 
rendszerezett  jegyzékeként  határozzuk meg”.  (Davenport-Prusak,  2001:18)  Számtalan  adat 
születik minden egyes intézményben, és az adatok nyilvántartása, feldolgozása, továbbítása, 
kézben  tartása  komoly  feladatot  jelent  a  szervezetek  életében.  Ma  a  vállalatok  többsége 
valamilyen  technológiai  rendszerben  tárolja  az  adatokat,  amelynek  az  a  feladata,  hogy 
megkönnyítse és meggyorsítsa a szükséges adatok kinyerését. Annak ellenére, hogy minden 
szervezet számára lényeges az adat, „saját fontosságára vagy jelentéktelen voltára nem utal 
semmilyen módon”. (Davenport-Prusak, 2001:19)

Információ:  Ha az adatokat  szervezzük,  rendezzük,  csoportosítjuk és osztályozzuk,  akkor 
azok információvá válnak. Ezek a feladatok sokkal könnyebben elvégezhetők a számítógépek 
segítségével, ezért számos szervezet úgy gondolja, hogy az informatikai rendszerekre fordított 
beruházási költségek biztosan megtérülnek. Önmagukban ezek a berendezések nem elégséges 
feltételei  az  információk  hatékony  előállításának  és  felhasználásának.  Az  adatgyűjtési  és 
-kezelési rendszerekre milliókat lehet költeni anélkül, hogy javulna az emberek informáltsága 
(Bőgel, 1999).

 Adatjelentést  ugyanis  személyekhez  kötötten  kap (Wiig,  2000;  Davenport-Prusak,  2001), 
azaz, „hogy mi az információ mi nem, az mindig a szubjektum viszonyában dől el” (Noszkay, 
1999). Az adat, tehát ha jelentést kap, információvá válik, s ennek alapján valamiféle ítélet 
alkotható, amely aztán meghatározott célú cselekvést indíthat el. Ebben az „átalakulásban” az 
adatok azonban nem egyneműek, nem homogének, vagyis eltérő jellemzőkkel rendelkeznek. 
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Ez egyben azt is jelenti, hogy az információt egy kommunikációs folyamat elemeként – mint 
üzenet  –  fogjuk  fel,  így  „a  címzett  dönti  el,  hogy  a  kapott  üzenet  valódi  információ-e” 
(Davenport-Prusak, 2001:19)

Tudás:  az  információ  értelmezett,  szubjektív  formája, produktív  módon  használt, 
aktivizálható,  jelentéssel  bíró  információ,  amely  magában  foglalja  az  alkalmazás  és 
felhasználás képességét. Az információ kézzelfogható, csupán a terjedését nehéz regisztrálni; 
a tudás a fejekben lakik, és nemcsak az átadását nehéz tetten érni, hanem küzdelmes dolog 
egyáltalán átadhatóvá formálni. Az információ tehát csak akkor válik tudássá, ha valamilyen 
környezetbe  kerül,  ha  fontos  (releváns),  hiteles,  tapasztalathoz  kapcsolható,  röviden:  ha 
érvényes  jelentést  kap.  Ezzel  kapcsolatban  lényeges  megjegyezni  azt,  hogy  az  a  forma, 
amelyben  a  szervezetek  együttműködnek  annak  érdekében,  hogy  hasznosítsák,  vagy 
létrehozzák az új tudást, elsajátítsák a külső ismereteket, legalább olyan fontos, mint annak a 
tudásnak a színvonala,  amelyet  a személyek vagy a vállalatok és intézmények önállóan el 
tudnak érni.  A személyek és a különálló csoportok közötti  együttműködési erőfeszítések a 
munkában, a megosztott információ és a döntések integrációja azzal az előnnyel járhat, hogy 
növekszik a hatékonyság. Ily módon megfigyelhető, ahogy a tudás generálása meghaladja azt 
a  tacit  tudást,  amelyet  az  emberek  egyenként  birtokolnak  és  azt,  ahogy  összegződnek  a 
szervezeti tudásban. Ez a szinergia a fejlődés egyik biztosítéka.

8. ábra: A tudás hierarchiája

Több  kutató  az  adat,  információ,  tudás  hármasa  mellett  beépít  további  eleme(ke)t,  mint 
tanulság,  bölcsesség,  produktív tudás,  tapasztalat,  gyakorlat,  stb. Ackoff (1997) is hasonló 
hierarchiát  ír  le  az  adattól  a  bölcsességig  (8.  ábra).  A  bölcsesség  a  hierarchia  csúcsán 
helyezkedik el. A bölcsességtől lefelé haladva találjuk a megértést, a tudást, az információt, és 
legalul az adatot. Mindegyik elem magában foglalja az alatta lévő kategóriát – például nincs 
bölcsesség megértés nélkül, és nincs megértés, tudás nélkül.

Farkas János (2001) a tudás és az információ kapcsolatának vizsgálatába beviszi az innováció 
fogalmát is. Szerinte az innovációt, mint „társadalmi innováció” kapcsolhatjuk az információ 
és a tudás fogalmához. Társadalmi innovációról akkor beszélünk, ha a megújulást nemcsak a 
technikai-technológiai  folyamatokra,  termékekre,  eljárásokra,  hanem  a  társadalom 
szerkezetének,  kultúrájának,  értékvilágának,  politikai  rendszerének  stb.  megújítására  is 
alkalmazhatjuk.  Az  innováció  keretet  ad  az  információ  és  a  tudás  működésének.  „Az 
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információ és a tudás közötti fogalmi megkülönböztetés bonyolult, ha nem lehetetlen, mivel e 
fogalmak  gyakran  egymással  virtuálisan  egyenértékűek”.  A megkülönböztetés  csak  elsőre 
tűnik  lehetetlennek,  mert  alaposabb  vizsgálat  után  számos  markáns  eltérés  fedezhető  fel 
köztük (3. táblázat).

3. táblázat: Az információ és a tudás különbségei (Farkas, 2001 cikke alapján)

INFORMÁCIÓ TUDÁS

Kodifikált, közvetett tudás Rejtett és más tudás kategóriákat is 
magában foglal, rendelkezésre álló 
szakértelem állomány

„Ismerni valamit” tudás „Tudni valamit” tudás
Felületes és múló tudása egy folyamatnak Átható és következetes tudása egy 

folyamatnak
„Könnyedén” csak puszta információnak 
nevezik

Módszeresen előállítottnak, 
rendszerezettnek és igazoltnak tekintik

Jól formált és kodifikált állításokat mond 
a világ állapotáról, a természet 
tulajdonságairól, algoritmusokat arról, 
hogy kell a dolgokat előállítani

Kognitív kategóriákat, az információ 
értelmezési kódjait, rejtett ügyességet és 
problémamegoldást és heurisztikus 
kutatást foglal magába, amelyeket 
explicit algoritmusokra redukálhatunk

II.3.2. A tudás tipológiái 

A tudás különböző szempontok szerinti csoportosítása ismételten a tudás sokszínűségére hívja 
fel  a  figyelmet,  s  egyúttal  újabb  magyarázatot  ad  definiálásának  nehézségeire.  A  tudás 
tipológiáinak bemutatásához közös kiindulópont  lehet  a  tudni  mit,  ki,  mikor,  hol,  hogyan,  
miért5 kérdésre adandó válasz. (Open University, 1999, 2000)

Tudni: mit? A  tudás  alapértelme.  Elfogadott  „tényeket”  mutat,  tapasztalatot  és  a 
tanuláshoz való hozzáférést. Például egy tapasztalt szerelő ösztönösen tudja, 
hogy  a  probléma  okát  valamelyik  konkrét  alkatrészben  kell  keresni.  A 
szakember azonnal fel  tud mérni egy helyzetet,  messze gyorsabban, mint 
sok számítógépes alkalmazás.

Tudni: hogyan? Ez az a tudás, hogy miként kell a dolgokat csinálni. Ennek a tudásnak egy 
része kifejezett,  explicit  formában megtalálható a szervezeti  eljárásokban, 
azonban a gyakorlatban sok eleme hallgatólagos, és csak az emberek fejében 
van meg. A gyakorlatból sokkal hamarabb adódnak a folyamatok javítására, 
„karcsúsítására”  irányuló  módszerek,  mint  az  eljárásbeli  kézikönyvből.  A 
„know-how”  megszerzéséhez  képességek,  és  gyakorlás  kell,  aminek  a 
kifejlesztéséhez és finomításához idő szükséges.

Tudni: ki? Tudni, ki tud segíteni. Akárcsak a többi kategória, ez is bizonyos mértékig 

5 Szerző: A tudás típusainak ezt a szétválasztását több kutatónál is fellelhetjük: Polányi (1994), Dixon (2000) 
különbséget  tesz a „tudni mit” („know what”)  és a „tudni hogyan”  („know how”) között. Quin, Anderson, 
Finkelstein (1997), a tárgyi  („know-what”) és a használathoz fűződő tudást („know-how”) kiegészítik az értő 
(„know-why”) és a motivált tudással („care-why”).
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az  értékítéleten  nyugszik,  azon  a  képességünkön,  hogy  felismerjük  egy 
másik  személy képességeit  és  erősségeit.  Példaként  állhatnak  a hálózatba 
rendezett  egyének egy szervezetben,  akik az ilyen információ természetes 
forrásai. Lehet, hogy nem tudják megoldani a problémát, de tudják, ki képes 
rá.

Tudni: mikor? Az  időszerűség  érzete.  A  gyakorlott  tőzsdei  szakemberben  megvan  az  a 
rafinéria, hogy akkor vesz, amikor mindenki elad. Sok olyan cég van, amely 
sikert ért el, mert jókor vásárolt fel vállalatokat, vagy jókor lépett a piacra.   

Tudni: hol? Tudni, hol csinálják a legjobban a dolgokat.  A változás mutatója sokszor 
felerősödik,  vagy eléri  a  kritikus  értéket  egyes  helyeken,  ahol  egy  adott 
szakmával rendelkező emberből sok van – példa lehet a Szilikonvölgy, ahol 
túltengnek a csúcstechnológiával foglalkozó szakemberek, vagy London és 
New York, ahol rengeteg a nemzetközi pénzügyekben jártas szakember.  

Tudni: miért? A  tágabb  kontextus  és  a  rálátás,  ami  lehetővé  teszi,  hogy  az  egyén  a 
legmegfelelőbb módon fogjon hozzá a nem strukturált feladatokhoz. Például 
az tesszük, ami jó a vásárlónak, és nem követjük szolgai módon az eljárást. 

Formális és nem formális tudás 

Gyakran  megkülönböztetjük  a  formális  tudást  –  vagyis  a  formális  módon  kifejezett  vagy 
ismert  szabályok  és  eljárások szerint  felépített  tudást,  például  a  tudományos  tudást  és  az 
elfogadott tényeket – és a nem formális tudást – vagyis azt, amit „mindenki tud”, de amit 
ritkán írnak le, és amit ritkán vizsgálnak módszeresen. Az informális tudás körébe tartozik a 
pletyka, az anekdota és a hiedelmek, továbbá a nem dokumentált vagy „nem hivatalos” tudás. 

Explicit és hallgatólagos tudás 

A  már  említett  explicit  (kifejezett)  és  a  tacit  (hallgatólagos)  tudás  közti  különbség  tétel 
Polányi Mihály nevéhez fűződik. Polányi (1997:170) szerint a tudás olyan, mint egy jéghegy, 
azaz „többet tudunk, mint amit el tudunk mondani” („We can know more that we can tell”). A 
látható rész az explicit tudás, a többi a rejtett, tacit tudás. 

Ezt  a felosztást  a későbbiekben számos szerző felhasználta,  továbbfejlesztette.  Az  explicit  
tudás szavakkal és számokkal kifejezhető, és könnyen közölhető, kommunikálható, továbbá 
adatok,  tudományos  képletek,  kódolt  eljárások  vagy  egyetemes  alapelvek  formájában 
másokkal megosztható. A hallgatólagos tudás ezzel szemben nehezen látható és kifejezhető. 
A hallgatólagos tudás személyes, környezet-specifikus, nem – könnyen – kommunikálható és 
önthető  formába.  Szubjektív  vélemények,  ösztönös  megérzések,  előérzetek,  kognitív  és 
technikai elemek tartoznak ebbe a kategóriába. (Nonaka – Takeuchi, 1995: 56, 73)

Snowden  (1998) tacit tudás felbontása

Snowden a felhasználandó tudás természete szerint tovább bontja a tacit tudás fogalmát. Az 
osztályozásnál  a  döntési  helyzetben  elérni  kívánt  cél  és  ok-okozati  összefüggések 
bizonyosságát, illetve bizonytalanságát veszi alapul (4. táblázat). A stabil környezeti döntés 
során ritkán kell tacit tudáshoz fordulni, mert a célok és az ok-okozat is stabil, nem tartalmaz 
bizonytalanságot.  A  változó  helyzetű  döntés  a  valóságban  igen  gyakori.  A  célok  ugyan 
tiszták, tudjuk, hogy mit akarunk elérni, de a megvalósításra számos lehetőség van. Snowden 
szerint intuícióhoz akkor kell folyamodni a szervezeti döntés során, ha mind a célok, mind az 
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ok-okozat  területén  nagy  a  bizonytalanság.  Az  ösztönös  ráérzésnél  a  célok  ugyan 
bizonytalanok, de a hatásmechanizmus tiszta.  

4. táblázat: A tacit tudás további fajtáinak besorolási lehetőségei (Snowden, 1998)

MEGNEVEZÉS CÉLOK OK-OKOZAT

Stabil környezeti döntés Stabil Stabil
Változó helyzetű döntés Stabil Bizonytalan
Intuíció Bizonytalan Bizonytalan
Ösztönös ráérzés Bizonytalan Stabil

Karl Wiig (1993) tudásosztályozása  

Karl  Wiig  a  tudásmenedzselés  egyik  úttörője.  Az ő általa  kínált  osztályozás  a  jövővel,  a 
cselekmények és döntések eredményével kapcsolatos bizonytalanság elemét tartalmazza, és 
kiemeli  azokat  a  módszereket,  amelyekkel  az  érvényes  tudás  felismerhető.  A  következő, 
könnyen megfogható tipológiát különbözteti meg:  
- Tényszerű tudás – tények, adatok, megfigyelések
- Fogalmi tudás – fogalmak, ösztön, megérzés
- Elvárásos tudás – ítélet, hipotézis
- Módszeres tudás – eljárásbeli tudás  

Ezeket a tudás típusokat ötféle dimenzió mentén értelmezhetjük.
- Koncepcionális dimenzió: automatikus, pragmatikus, rendszerezett, célkitűző tudás.
- Manifesztációs dimenzió: gépek, technológia, eljárások, szervezet.
- Információs dimenzió: átadó közeg, jelzés, adat, információ, tudás, bölcsesség.
- Tudás részletezettség dimenzió: tudás terület, tudás régió, tudás szekció, eset, tudás-elem, 

tudás-részlet, tudás-atom.
- Tudásszint-dimenzió:  kezdő,  haladó,  kompetens,  eredményes,  szakértő,  mester, 

nagymester. 

Winter (1987) „taxonomikus dimenziói”

- Tacit  –  artikulálható.   Winternél  a  „tacit”  jelző  azt  jelenti,  hogy  birtokosa  nem  tud 
magyarázatot adni, hogy milyen szabályok alapján cselekszik. A tudás artikulálhatósága 
pedig  a  tudás  átadhatóságát  jelenti.  E  fogalom  páron  belül  a  következő  aldimenziók 
léteznek:

o Nem tanítható – tanítható.  E dimenzió szerint  létezhet  olyan tacit  képesség, 
amely nem artikulálható, de tanítható.

o Artikulálatlan  –  artikulált.  Ez  a  dichotómia  akkor  áll  fenn,  ha  a  jelenséget 
ismerjük, de annak kialakulását nem.

- Megfigyelhető – nem figyelhető meg, azaz létezik-e háttértudás a tudás használatához.
- Bonyolult – egyszerű. Megmutatja, mekkora információ-tartalommal bír a tudás.
- Rendszer  része  –  független  a  rendszertől.  Ebben  az  esetben  is  a  tudással  szerezhető 

információ mértékét ismerhetjük meg.
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Collin-féle (1993) tudásosztályozás

- Kódolt tudás – veszteség nélkül átadható jelek, szimbólumok segítségével szerezhető meg 
(például számítógépen keresztül vagy könyvön keresztül).

- Testbe  ágyazott  tudás  –  a  cselekvő  fizikai  képességén  múlik,  így  csak  az  a  személy 
birtokolhatja, aki hosszú időn keresztül begyakorolta azt (profi sportoló).

- Tudatba ágyazott tudás – az egyén kognitív, mentális képességeivel hozható kapcsolatba.
- Kultúrába ágyazott tudás – az adott környezet hatása jelentős, a közösen vallott nézetek, a 

megosztott tudás mindig kultúrafüggő.

Blackler (1995) a fenti csoportosítást kiegészítette egy ötödikkel, a „beágyazott tudással”. Ez 
a tudás típus a rendszeres, rutin jellegű tevékenységekben lelhető fel.

Hayek (1945)

Hayek  bár  társadalmi  szinten  különbözteti  meg  az  alábbi  tudástípusokat,  a  felosztást  a 
szervezeteken belül is el lehet végezni, azzal a megjegyzéssel, hogy a tudáscsoportok leírása 
túlzott  leegyszerűsítést  tartalmaz.  Például  a  valóságban  elképzelhetetlennek  tűnik  olyan 
csoport,  ahol  a  tagok  tudása  teljesen  megegyezik.  Ha  elfogadjuk  a  hallgatólagos  tudás 
fogalmát, akkor ez a megállapítás teljességgel lehetetlen.  
- Egyéni tudás – az egyének tudása egymástól független.
- Tapasztalati tudás – a tudás csak az adott időben és környezetben létezik, ahol keletkezett.
- Szétszórt  tudás  –  egy  csoport  együttes  tudása,  amellyel  tagjai  külön-külön  nem 

rendelkeznek.
- Részben megosztott tudás – a csoporttagok részben azonos tudással rendelkeznek.
- Megosztott tudás – a csoporttagok tudása megegyezik.

Más tudástípusok

Sokféle módszer van még a tudás különböző típusokba vagy kategóriákba való felosztására:
- Rendszerekben, szerszámokban és technológiákban megtestesülő tudás.
- Szervezeti kultúrákba és rutineljárásokba ágyazott tudás. 
- A tudás hierarchiái (meta-tudás, stb.).
- Értelemadás, jelentés és megértés.

Ezek az osztályozások kiindulásnak hasznosak ugyan, azonban túlságosan leegyszerűsítenek. 
Egyik sem kínál megbízható módszert a tudás – mint összehasonlítható vagy mérhető forrás 
vagy folyamat  –  meghatározására  és  felismerésére.  Ugyanakkor  számos  feltételezés  rejlik 
bennük,  ami  problémát  okozhat,  mint  például  az,  hogy  a  tudás  a  külső  világról  alkotott 
felfogásunkra épül vagy a tapasztalatunkra. 

II.3.3. A tudás jellemzői

A tudás jellemzőinek összegyűjtése egy újabb lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk a tudás 
természetének megismeréséhez. 

- A tudás objektum és egyben folyamat.
A kutatók gyakran elfeledkeznek e sajátos kettősség fennállásáról.  Például  Polányi  (1997) 
keverve  használja  ezeket  a  kifejezéseket,  objektumnak  és  folyamatnak  is  tekinti  a  tudást. 
Blacker  (1998)  ezzel  szemben  csak  folyamatként  értelmezi  a  tudást,  elveti  annak  testbe, 

39



rutinba, stb. ágyazott formáját. A tudásnak ez a vonása valóban erősen köthető ahhoz, hogy a 
tudás  melyik  formájáról  van  szó.  Dokumentumokban,  könyvekben  megjelenő  tudás 
elsősorban objektum, de a gyakorlatban formálódó tudás mindig folyamat-természetű. 

- A tudás komplex.
„A tudás  nem merev  struktúra,  amely  kizár  minden  nem  hozzátartozót,  hanem komplex 
módon képes összetett jelenségekkel foglalkozni” (Davenport, Prusak, 2001:25). 

- A tudás személyekben lakozik, és mint ilyen kifejeződik az értékítéleteikben.
A tudás mindig a személyekkel hozható kapcsolatba, és információs rendszerekkel nem lehet 
reprodukálni  azt.  A  vállalatok,  amelyek  csak  az  intranet  és  az  adatbankok  rendszerének 
aktualizálására  szorítkoznak,  nem  néznek  megfelelően  szembe  a  vállalatoknál  megjelenő 
tudás problémáinak nagy részével.  

Probst (2001) és Dixon (2001) szerint a tapasztalat, az adatok és az információ tudássá történő 
átalakítása nem történik automatikusan. Szükség van nagy adag szándékra és belátásra, hogy 
tudást teremtsenek, azonban nem minden szervezet fordítja a szükséges időt és teret erre a 
tevékenységre. 

A szervezeteknek a személyek tevékenységéből  és szavaiból származóan történelmük van, 
szervezeti értékeket és hiedelmeket fejeznek ki. „Az értékrend és a hit a tudás szerves része, s 
nagyban  befolyásolja,  mit  lát  meg,  mit  tesz  magáévá  a  tudás  birtokosa,  milyen 
következtetéseket  von  le  megfigyeléseiből”  (Davenport,  Prusak,  2001:27).  Nemcsak 
megengedi, hogy értékeljük az új helyzeteket és információkat, amelyek elvisznek az újabb 
tudáshoz, hanem értékeli és finomítja azt, mint választ az új helyzetekre, információkra. 

- A tudás tapasztalatokon keresztül fejlődik.
A tudás a gyakorlatban töltött idő múlásával gyarapodik, magában foglalva mindazokat az 
elsajátított  ismereteket,  tapasztalatokat,  amikkel  már  azonosultunk (tanfolyamok,  könyvek, 
formális és informális tanulmányok), megéltünk, sőt gyakoroltunk. A tapasztalat az, amit a 
múltban tettünk, legfőbb haszna pedig az, „hogy történeti perspektívát nyújt újszerű helyzetek 
és események átgondolásához” (Davenport, Prusak, 2001:23). 

- A tudás gyakorlati igazság.
A tudás párhuzamosan kapcsolatban van azzal, ami valóságosan működik és meghatározható, 
mert ha nem működik, akkor nem csinálják. A tudás annak a felismerése, amit nem tudunk 
(Davenport, Prusak, 2001). 

- A tudás megosztható, használata során felértékelődik.
A  tudás  megosztással  bővül,  felértékelődik,  a  meg  nem  osztott  tudás  nem  képes 
továbbfejlődésre, előbb-utóbb elvész. Ráadásul a megosztása,  átadása során továbbra is ott 
marad az átadó birtokában, sőt gazdagodhat is az átadáskor szerzett tapasztalatokkal (Venzin, 
von Krogh, Ross, 1998). A tudás használattal egyre értékesebb lesz, míg a tőke fokozatosan 
devalválódik.  „Ha  arra  szerződtetem  Önt,  hogy  segítsen  az  embereimnek  képességeik 
fejlesztésében, Ön – azután, hogy eladta azt nekem – nemcsak megtartja tudását, de a  feladat 
végrehajtása során valószínűleg még újat is fog tanulni” (Sveiby, 2001:79).

- A tudás kifejeződhet szabályokban.
A  tudás  azokból  a  gyakorlatban  kialakuló  szabályokból  táplálkozik,  amelyek  rugalmas 
alternatívákat  képeznek  a  cselekvés  számára,  amelyek  különböző  eszközökön  keresztül 
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fejlődnek: a kísérletek és a hibák módszere,  a tapasztalat  és a megfigyelés,  a heurisztikus 
formák, stb. által.

- A tudás végtelen, egyben szűkös erőforrás is.
„Az  erőforrásfüggő  társadalomnak  át  kell  alakulnia  tudásfüggő  társadalommá,  mert 
erőforrásaink végesek, és az utóbbi évtizedekben erőteljesen fogyatkozni kezdtek. …. Kérdés, 
talál-e kimeríthetetlen erőforrást az egyre szaporodó emberiség. Ma egyetlen ilyen erőforrást 
ismerünk: a felhalmozott és halmozódó emberi tudást” (Keviczky, 2001). 
 „A tudáson és az információn alapuló gazdaság kifogyhatatlan erőforrás birtokában van” 
(Sveiby, 2001:79). Ellentétben a többi erőforrással, a tudásból bizonyos értelemben soha sincs 
hiány. 

Valóban  az  ember  tudásteremtő  képessége  elvileg  végtelen,  egy  adott  vállalatnál,  adott 
pillanatban  azonban korlátozott  is  lehet  nagysága,  mert  esetleg  nem áll  megfelelő  számú, 
tudású szakember gárda a rendelkezésre.

- A tudás gyorsaságot biztosít.
A személyek, akik az adott tudást birtokolják – mert már rendelkeznek korábbi ismeretekkel 
–,  felismerik  az  új  helyzetekben  a  régi  motívumokat,  jellemzőket  és  megfelelően  tudnak 
válaszolni.  Lehetővé teszi számukra a gyors megoldást, nem szükségszerű, hogy a semmiből 
építsék fel azt. 

- A  tudás  sehol  sem  jelenik  meg  tökéletesen  koncentráltan,  megváltoztatja  a  tulajdon 
természetét.

Nincs olyan személy, csoport, szervezet, amely a tudás egészét birtokolná. Egy vállalat minél 
inkább képes koncentrálni a tudást, annál nagyobb lehet az előnye. A tulajdon elosztottá válik, 
ami nem azonos a tárgyak birtoklásával, ehelyett megfoghatatlan és láthatatlan (Stehr, 1994).

- A tudás értéke erősen relatív.
Attól  függ  az  értéke,  hogy  milyen  környezetben  van,  illetve  szükség  van-e  és  milyen 
mértékben az adott tudásra.

- A tudás nehezen reprezentálható, másolható.
Mivel a tudás nagy részben hallgatólagos, ezért nem artikulálható minden eleme, így nem 
lehet  könyvekben,  dokumentumokban  mindent  leírni  és  sokszorosítani.  Az  artikulált,  de 
főképpen a nem artikulálható tudás azért sem másolható, mert annak átadásakor, a befogadó 
személyektől függően más és más lesz az értelmezése.

- A tudás szintetizáló.
A legkülönbözőbb időpontokból és forrásokból származó, legkülönbözőbb témák ötvözését és 
újraértékelését teszi lehetővé.

- A tudás szivárgásra hajlamos.
Tudásunk nem tudatosan is bővülhet, de ugyanilyen észrevétlenül „el is veszíthetjük”. 

És végül a tudásalapú társadalom (tőkejellegű) tudás definíciójának jellemzői (Kiss, 2002):
- Infrastrukturális jelleg. Ez a tőke jellegű infrastrukturális tudás elsősorban az egyénekben 

realizálódik,  tehát jóval inkább az egyének aktuálisan mozgatható tudástőkéjének, mint 
valamiféle elvont módon igazolható társadalmi tudásnak az alakjában valósul meg.
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- Kockázati jelleg,  azaz megszerzésekor  nem lehet  pontosan megmondani,  egyáltalán  be 
lehet-e vetni, szükség lesz-e rá, és ha igen, milyen körülmények között.

- Korlátlan transzferálhatóság. A tudáspiacon eredményes tudás számos terület, módszer, 
nyelv  és  kultúra  egymásba  transzferálódott  új  és  egyedi  kvalitású  változata  válik 
realizálható tőkévé. Ez jórészt öntudatlan folyamat, így a tudástőkének ez a vonása jóval 
hamarabb fog erőteljesen megjelenni a gyakorlatban, mint az elméletben.

II.3.4. A tudás és szervezetek

Ez a fejezet a tudás, az egyén és a szervezet közötti kapcsolattal és a témához tartozó fogalmi 
keretekkel foglalkozik. Kiindulásként feltételezhetjük, hogy a szervezetek olyan egyénekből 
állnak, akik tudnak dolgokat, illetve olyan struktúrákból és folyamatokból, amelyek segítik az 
egyéneket tevékenységük során. Több szerző, közöttük Grant (1996) azzal érvel, hogy a tudás 
létrehozása egyéni tevékenység, és az összes hallgatólagos tudás és az explicit tudás jó része 
is  egyénspecifikus.   Mások ugyanakkor  azt  hangsúlyozzák,  hogy a  szervezetek képesek  a 
tudással, illetve az információval kapcsolatos funkciókat ellátni.    

Már Ashby (1956) és Beer (1972) is megfogalmazta azt a gondolatot, hogy a szervezetekre 
információ-feldolgozó rendszerekként kell gondolnunk, és az agy használata valójában nem 
más, mint egyfajta metafora a szervezeti információ- és tudásfeldolgozásra. Beer „céges agy” 
fiziológiai metaforája a szervezeti ellenőrzés öt szintjét sugallja, ahol a bejövő jelek (input) a 
szenzoros érzékelésből érkeznek, a reflexeken keresztül eljutnak az idegrendszerbe, majd a 
gerincbe és az agykéregbe, amely szétosztja az üzeneteket az agyban. Habár ez a metafora 
igen hasznos, csak korlátozott mértékű magyarázatot ad a kreativitásra és az alkalmazkodásra, 
ha meg akarjuk találni a kapcsolatokat a szervezetet fenntartó ellenőrző/vezérlő rendszerek 
hierarchiájában.

Cohendet  és  mások  (1994)  úgy  vélekednek,  hogy  a  céget  a  tudás  feldolgozójának kell 
tekinteni,  míg  Fransman  (1994)  szerint  a  szervezet  egyfajta  tudástárház.  Ennél  kevésbé 
nyilvánvaló Daft és Weick (1984) álláspontja, miszerint a szervezetek értelmezési rendszerek. 
Azt hangsúlyozzák, hogy a bizonytalanság és a szokatlan problémák kezelése érdekében a 
szervezeteknek folyamatokat és képességeket kell kifejleszteniük az események, információk 
és a tudás értelmezésére. 

A  tudásnak  a  szervezetben  betöltött  szerepét  taglaló  elméleti  nézőpont  egyik  fő  eleme  a 
szervezetelméletben és gyakorlatban lakozik,  és a szervezeten belüli  azon struktúrákkal és 
folyamatokkal foglalkozik, amelyek lehetővé teszik, hogy a tudás versenyelőnyt biztosítson. 
A szervezetelmélet elismeri, hogy a szervezetek különféle és heterogén közösségekből állnak, 
és  vizsgálja  azok  felépítését,  illetve  az  azt  alkotó  egyének,  csoportok  és  osztályok  közti 
kapcsolatokat.  A  szervezeteknek  olyan  különböző  entitásokat  kell  összehoznia,  akiknek 
eltérőek a céljaik,  a támpontjaik és a hivatkozási  alapjaik. Az ilyen integráció egyértelmű 
célpontja a tudás, és a tudásmenedzselés szempontjából a szervezet úgy tekinthető, mint a 
tudást integráló entitás.

A szervezetelmélet azonban nem nyújt egyértelmű mintát arra vonatkozóan, hogy a szükséges 
integráció  vagy  koordináció  miként  valósul  meg.  Jól  elemzi,  hogyan  valósul  meg  a 
különbségek  egyeztetése,  kibékítése  célokká  vagy  hivatkozási  és  viszonyítási  keretekké 
(Cyert és March, 1963), de nem javasol mechanizmust arra vonatkozóan, hogyan történjen 
meg  sok  ember  speciális  hallgatólagos  tudásának  és  nyilvánvaló  explicit  tudásának 
integrációja. Grant (1996) a következő négy lehetséges megközelítést javasolja:
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- Szabályok  és  irányelvek: személytelen  mechanizmusok,  közöttük  tervek,  irányelvek  és 
folyamatok.  

- Sorrend kialakítása: ide tartozik a szakértők megvalósított hozzájárulásának sorrendje.
- Rutinok: ezek egyidejűleg végrehajtott sorrendezések, rendszerint olyan csapatok (teamek) 

részéről, melyek tagjai összhangban működnek.
- Csoportos problémamegoldás: ide tartoznak a munkacsoportok és az értekezletek.

Ezek lényegében mind hagyományos felfogások és megközelítések, és igazából nem veszik 
figyelembe,  milyen  nehéz  a  hallgatólagos  tudást  kommunikálni,  és  integrált  felfogást 
létrehozni.  Ráadásul  részüket  képezi  a  hallgatólagos  tudás  explicit  formába  történő 
átalakítása,  ami  esetleg  csak  részben  érhető  el,  és  valószínűleg  lényeges  mértékű 
tudásveszteséget eredményez.

Másik probléma, hogy a cégek hagyományos hierarchikus felépítése olyan mechanizmusok 
révén  segíti  az  integrációt,  mint  a  fentről  lefelé  alkalmazott  szabályok,  ahol  a  tudás 
integrálásának célja  vélhetőleg  az,  hogy a  speciális  tudást  átvegyék  a  „tulajdonosoktól”  a 
piramis alján és felfelé, illetve oldalirányban átadják azt. A tudás azonban bizonyos mértékig  
szociális környezetbe van ágyazva, ezért nehéz onnan kimozdítani. A tudás jellemzői miatt 
meg  kell  fontolnunk,  melyek  a  tudással  kapcsolatos  megfelelő  szervezeti  struktúrák, 
figyelembe véve a tudás társadalmi és közegfüggő természetét.

Alapvetően az egyének és szervezetek közti kapcsolatban a tudás szerepének kérdését nem 
lehet megfelelő módon vizsgálni anélkül, hogy figyelembe ne vennénk a hatalom kérdését, 
amit  a Taylor-féle  elmélet  is  hangsúlyoz.  Ha a  szólásnak megfelelően  a „tudás  hatalom”, 
akkor  az  egyének  tudásának a  kisajátítása  a  munkáltató  által  (ahol  ez lehetséges)  kihat  a 
hatalmi viszonyokra. A szervezetek az ellenőrzést többek között a szervezeti rutinok révén 
gyakorolják.  Grant  (1991:128)  azt  hangsúlyozza,  hogy  a  cég  által  alkalmazott  ellenőrzés 
mértéke és a cég, illetve a dolgozó egyén közti egyensúly lényegében attól függ, milyen a 
kapcsolat az egyén képességei és a szervezet rutinjai között. Minél mélyebben beágyazódnak 
a szervezeti rutinok az egyének csoportjába, és minél jobban támogatják azokat más források 
hozzájárulásai, annál nagyobb ellenőrzést tud gyakorolni a cég vezetése.

A szervezeti rutinok képezik az egyik olyan módot, amely révén az egyének által létrehozott 
tudás beágyazódik a szervezetbe (Blackler, 1995). Blackler ötféle tudást azonosít a szervezeti 
tanulás  folyamatában  (lásd:  II.3.2.  fejezet),  és  azokra  a  módokra  összpontosít,  amelyeken 
keresztül  megtörténik  a  tudás  megszerzése,  tárolása  és  megjelenítése,  vagy  más  módon 
történő „átvétele” az egyének és szervezetek részéről. 

Blackler az öt tudástípus segítségével – ezek közül a kódolt tudás (encoded) az összes többi 
tudástípus  jellegét  és  jelentőségét  erőteljesen  befolyásolja  –  négyféle  szervezettípust 
határozott meg (9. ábra). Ez a mátrix megkülönbözteti  az olyan szervezeteket,  amelyek az 
ismert vagy rutinszerű problémákra fordítják a figyelmüket azoktól, amelyek a nem ismert, 
nem  rutinszerű  problémákkal  foglalkoznak,  illetve  az  olyan  szervezeteket,  amelyek 
nagymértékben függnek a kulcsszerepet betöltő egyének hozzájárulásától, azoktól, amelyek a 
kollektív erőfeszítést hangsúlyozzák. A 9. ábrán látható nyilak az irodalomban sok helyen” 
fellelhető  csúszást  jeleznek a  testbe  ágyazott  tudásfüggéstől  az  agyba  és  kultúrába  épített 
tudás irányába.
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n (ii) Rutinszerű tudást alkalmazó 
szervezetek
Hangsúly a technológiákba,  
szabályokba és eljárásokba beágyazott  
tudáson 
Jellemzően tőke-, technológia- és 
munkaerő-igényesek
Munkaerő és ellenőrzés hierarchikus 
felosztása
Alacsony készségeket igényel
Példa:
„Gép bürokrácia”, pl. hagyományos gyár
Aktuális problémák:
Szervezeti kompetenciák és vállalati 
stratégiák
Ezen kívül számítógépes-integrált 
munkarendszerek kifejlesztése

(iv) Kommunikáció-intenzív szervezetek
Hangsúly a kultúrába beépített tudáson és 
a kollektív ismereteken 
Fő folyamatok a kommunikáció és az 
együttműködés
Munkakörök átadása (feljogosítás) 
integráció révén 
A szakértelem elterjedt
Példa:
„Ad-hocrácia”, innovációra épülő gyártás
 Aktuális problémák:
„Tudásteremtés”, párbeszéd, értelemadási 
folyamatok
Ezen kívül számítógéppel támogatott 
együttműködő munkarendszerek (CSCW) 
kifejlesztése
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(i) Szakértő-függő szervezetek
Hangsúly a kulcsfontosságú tagok által 
megtestesített kompetenciákon
Kulcsfontosságú a szakértő dolgozók 
teljesítménye
Státusz és hatalom a szakmai hírnév 
alapján
Nagy hangsúly a képzésen és a 
kvalifikáción
„Szakmai bürokrácia”, például 
kórházban
Aktuális problémák:
Egyéni kompetenciák természete és 
fejlesztése
Ezen kívül tevékenységi képességek 
számítógépes kihelyezése

(iii) Szimbolikus-elemző-függő 
szervezetek
Hangsúly a kulcsfontosságú tagok „agyba 
beépített” készségein
Vállalkozó problémamegoldás
Státusz és hatalom a kreatív eredmények 
alapján
A szimbolikus manipuláció 
kulcsfontosságú képesség
Példa:
„Tudás-intenzív cég” (KIF), pl. szoftver 
tanácsadó cég
Aktuális problémák:
A KIF szervezet szimbolikus elemző 
kifejlesztése
Ezen kívül információs támogatás és 
szakértői rendszerek tervezése

9. ábra: Szervezetek és tudástípusok (Blackler, 1995: 1030)

Scarbrough (1998) vitatkozik a szervezeti tudásra vonatkozóan fentebb ismertetett nézetekkel, 
hangsúlyozva  a  szervezeti  elmélet  és  az  erőforrás-alapú  perspektíva  ütközési  pontjait  (5. 
táblázat). A táblázat jobboldali oszlopa Scarbrough nézetét tükrözi a stratégiával kapcsolatos 
erőforrás és képesség felfogásról. A baloldali oszlopban a tudás a társadalmi kapcsolatokhoz 
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és  gyakorlathoz  kötődik;  itt  nagyobb  a  jelentősége  a  környezetnek,  kontextusnak  és  a 
folyamatoknak.
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5. táblázat: A szervezeti tudásra vonatkozó ellentétes nézetek (Scarbrough, 1998: 229)

Szervezeti elmélet perspektívája Cég erőforrás-alapú elméletének 
perspektívája

Tudás társadalmi építése; válságok és 
adaptáció szerepe. Tudás társadalmi 
elosztása

Munka közbeni tanulás; rutinok és 
készségek.
Útvonal-függőség

Szervezeti tudás = kollektív tudás; 
feltörekvő, környezetfüggő

Szervezeti tudás = eszközök; készségek és 
tudás összevontan

Hangsúly a hallgatólagos tudáson; 
társadalmi közösség megosztott 
tapasztalata

Hangsúly a tudás funkcionalitásán; 
innováció és új termékek létrehozása

A cég társadalmi intézmény, a hatalom és 
ellenőrzés helyszíne

A cég az erőforrások dinamikus 
konfigurációja

A vezetés társadalmi szereplő, a cég és a 
szélesebb értelemben vett társadalom 
társadalmi viszonyaiban érintett

A vezetés a döntéshozó, aki létrehozza a 
szándékot és a szerkezetet a fő 
kompetenciák fejlesztéséhez

A tudás megszerzését befolyásolják az 
intézményi tényezők és a legitimitásra 
irányuló törekvés; az imitálás és az 
ágazati receptek jelentősége 

A tudás megszerzését a stratégia és a 
struktúra alakítja. A kompetencia-építés 
tudatos tevékenység.

Blackler is, aki a tudást testbe épített, beágyazott, agyba épített, kultúrába épített és kódolt 
típusra osztotta, úgy érzi, hogy az egyének vagy szervezetek birtokában lévő tudás fogalma 
nem annyira hasznos, célszerűbb a figyelmet a tudásra, mint cselekvésre összpontosítani. Ha 
így  fogalmazunk,  akkor  a  „tudni”  minden  formában  olyan  jelenség,  amely  (Blacker, 
1995:1039):
- a  nyelvben,  technológiában,  együttműködésben,  ellenőrzésben  manifesztálódik  (vagyis 

közvetített); 
- helyben és időben elhelyezett, és adott kontextusra jellemző (vagyis szituált, elhelyezett);
- felépített és folyamatosan fejlődő (vagyis átmeneti), és
- elterjedt és célirányos (vagyis pragmatikus).

Ez a tudás akció-orientált nézete a szervezetben, amit jobban kifejez a tudni a szervezetben, és 
amely ellentétbe állítható a tudás, mint eszköz vagy erőforrás nézettel. 

II.4. Tudásmegosztás

Bár tudjuk, hogy egy gépezet működését a legkisebb csavar hiánya is akadályozhatja, mégis 
különbséget  teszünk  alapvető  és  kevésbé  meghatározó  alkatrészek  között.  Így  van  ez  a 
tudásmenedzsmentnél  is.  A  II.4.  fejezetben  többek  között  azt  is  bemutattam,  hogy  a 
tudásmenedzsment  számos  –  a  tudással  kapcsolatos  –  tevékenységet  foglal  magában.  A 
tudásmenedzsmentet  a  leggyakrabban  mégis  a  tudásmegosztással  azonosítják.  Például 
Sándori (2004) szerint a tudásmenedzsment „átgondolt, eltökélt tudásmegosztás” gyakorlata, 
amelynek  célja  a  tacit  tudás  felszínre  hozása  olyan  formában,  hogy  mások  számára  is 
hasznosítható legyen.
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Nem véletlen, hogy a tudásmenedzsment tevékenységek közül, a tudásmegosztást  emeli ki 
Sándori, hisz ez a gépezet legbonyolultabb eleme. A tudás megosztása, és a vele összefüggő 
tevékenységek (tudásalkotás, tanulás) elsősorban a tacit tudás cseréjére vonatkoznak, míg a 
többi TM tevékenység inkább az explicit tudás cseréjére, ezért alapvetően technikai jellegűek. 
Kutatásom  alapvetően  az  előbbihez  kapcsolódik,  ezért  a  következőkben  a  tudás 
létrehozásával, megosztásával kapcsolatosan mutatok be néhány elméletet.

II.4.1. A (új) tudás létrehozása

10. ábra. Szervezeti reagálás a tudás felértékelődésére (Drótos, 2002)

A tudás származhat vállalaton kívülről,  beépíthető explicit  formában (szerzett  tudás), vagy 
megalkotható  a  szervezeten  belül  (kreált  tudás)  (Caballero  Quintana,  2001).  A szervezeti 
tudás bővítésének néhány módja leolvasható a fenti ábráról is (10. ábra). E szerint külső forrás 
lehet: kooperáció, felvásárlás, bérlés, adaptálás, a dolgozók külső képzése, illetve belső forrás: 
belsőképzés, meglévő tudás átértékelése, kinyerése.

II.4.2. Tudáskonverzió

Láthatjuk,  hogy a  szervezetek  számára  több lehetőség  is  van  a  tudás  bővítésére,  mégis  a 
legértékesebbnek  a  szervezeten  belül  zajló  folyamatokat  tarthatjuk,  mert  általa  jöhet  létre 
olyan speciális tudás, amellyel csak az adott szervezet rendelkezik. 
Az  új  tudás  létrehozásának  talán  leggyakrabban  ismertetett  elmélete  Nonaka  (1994) 
tudáskonverziós  modellje  (SECI  modell),  amelyet  a  későbbiekben  továbbfejlesztettek 
(Nonaka, Konno, 1998). A tudáskonverzió az explicit  tudás és a hallgatólagos tudás közti 
interakciók  spirális  folyamata.  A két  tudásfajta  közti  interakciók  vezetnek  el  az  új  tudás 
létrehozásához.  E két  kategória  kombinációja  egy négykonverziós  minta  megfogalmazását 
teszi lehetővé (11. ábra):
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- Belsőképzés
- Tudás védelme 
(jogi, szabályozási 
intézkedések)

Élenjáró módszerek 
adaptálása

Kooperáció
(akár konkurenssel is)

Felvásárlás, szakértők 
megvétele

Szakértők bérlése 
(pl. tanácsadók)

Nem tudásteremtő 
munkaerő leépítése

Munkaerő külső 
képzése

Nem 
alapkompetencia 

közeli tevékenység 
kihelyezése



11. ábra: A tudáskonverziós ciklus és a tudásspirál (Nonaka, Konno, 1998)

Szocializáció (tacit  tudásból  tacit  tudásba).  A szocializáció  keretében történik  az  egyének 
között  a  hallgatólagos  tudás  megosztása.  A  szocializáció  kifejezés  használata  azt 
hangsúlyozza, hogy a hallgatólagos tudás közös tevékenységek révén cserélődik – például az 
együttlét, az egyazon környezetben eltöltött idő vagy együttélés – és nem írott vagy szóbeli 
instrukciók, utasítások révén. A hosszú tanonckodás, a tanulóévek lehetővé teszik, hogy az 
újoncok  megismerjék  mások  gondolkodás-  és  érzésmódját.   Így  a  hallgatólagos  tudás 
bizonyos  értelemben  csak  akkor  osztható  meg,  ha  az  „én”  felszabadul  és  egy  nagyobb 
entitássá alakul át, amelybe beletartozik a mások hallgatólagos tudása is. A nagyobb „én”, a 
nagyobb entitás például azt  jelenti,  hogy  inkább empátiát érzünk kollégáink és ügyfeleink 
iránt, nem annyira szimpátiát. A gyakorlatban a szocializáció keretében fizikai közelség útján 
történik  a tudás  megszerzése.  A tudás  megszerzésének folyamatát  nagymértékben segíti  a 
beszállítókkal és ügyfelekkel folytatott közvetlen interakció. A tudás megszerzésének másik 
folyamata az, amikor a vállalaton belül körbejárkálva hallgatólagos tudásra teszünk szert. A 
szocializáció másik kulcsfontosságú vetülete a hallgatólagos tudás terjesztése.   
 
Externalizáció (tacit  tudásból  explicit  tudásba).  Az  externalizációhoz  szükség  van  a 
hallgatólagos tudás kifejezésére és mások által érthető, felfogható formába való átültetésére, 
lefordítására.  Filozófiai  értelemben  az  egyén  átlépi  az  „én”belső  és  külső  határait.  A 
tudásalkotási  folyamat  kivetítési  szakasza  során  az  egyén  elkötelezi  magát  a  csoporttal 
szemben,  és  így  a  csoport  tagjává  válik.  Az egyéni  szándékok  és  gondolatok  összessége 
egybeolvad és  beintegrálódik  a  csoport  mentális  világába.  A gyakorlatban  a  kivetítést  két 
kulcsfontosságú tényező segíti.  Először is,  a hallgatólagos tudás összeillesztése – vagyis  a 
hallgatólagos tudás átalakulása explicit  tudássá – olyan technikákat vesz igénybe, amelyek 
segítenek  az  ember  gondolatait  vagy  képeit  szavak,  fogalmak,  figuratív  nyelv  (például 
metaforák, analógiák, vagy éppen elbeszélés) és vizuális megoldások  segítségével kifejezni. 
A párbeszéd, vagyis „minden résztvevő hasznára hallgatni és hozzájárulni” nagymértékben 
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segíti  a kivetítést.  A második tényező keretében az ügyfelek vagy szakértők hallgatólagos 
tudása közvetlenül érthető formát ölt.  

Kombinálás  (explicit tudásból explicit  tudásba). A kombináció keretében az explicit  tudást 
még  komplexebb  (explicit  tudást  tartalmazó)  egységekre  osztjuk.  Ebben  a  szakaszban  a 
legfőbb kérdés a kommunikációs és terjesztési folyamat, valamint a tudás rendszerezése. A 
kivetítési  szakaszban  létrehozott  új  tudás  analóg  vagy digitális  jelek  formájában  lépi  túl, 
haladja  meg  a  csoportot.    A  gyakorlatban  a  kombinációs  fázis  három  folyamatra  épül. 
Alapvető az új explicit tudás megszerzése és integrálása. Ebbe a körbe tartozhat a kivetített 
tudás  (pl.  nyilvános  adatok)  összeszedése  a  vállalaton  belül  vagy  azon  kívül,  majd  az 
összegyűjtött adatok kombinálása. Másodsorban, az explicit tudás terjesztése az ilyen formájú 
tudás közvetlen (prezentációk vagy értekezletek révén történő) átadási folyamatán alapszik. Itt 
történik az új tudás elterjesztése a szervezet tagjai közt. Harmadsorban, az explicit tudás a 
szerkesztéssel  és  feldolgozással  könnyebben  felhasználhatóvá  válik  (pl.  dokumentumok, 
tervek, jelentések, piaci adatok). A kombináció folyamatában történik meg az indokolás – a 
megállapodás alapja – és ennek nyomán a szervezet konkrét gyakorlati lépéseket tud tenni.

Internalizáció (explicit  tudásból  tacit  tudásba).  Végezetül,  az  újonnan  létrehozott  tudás 
beépítése,  internalizálása  nem  más,  mint  az  explicit  tudás  beillesztése  a  szervezet 
hallgatólagos  tudásába.  Ehhez  az  egyénnek  fel  kell  ismernie,  hogy  a  szervezeti  tudásból 
milyen tudás vonatkozik rá. Ehhez megint csak arra van szükség, hogy az egyén megtalálja 
magát a nagyobb entitásban. A munka közbeni tanulás, a képzés és a gyakorlatok lehetővé 
teszik,  hogy az egyén belépjen a csoport  és az egész szervezet  tudásának birodalmába.  A 
gyakorlatban az internalizálásnak két dimenziója van. Először is az explicit tudást bele kell 
ágyazni a cselekvésbe és a gyakorlatba. Így az explicit tudás beépítésének folyamata valósítja 
meg  a  stratégiára,  taktikára,  innovációra  vagy  fejlesztésre  vonatkozó  fogalmakat  és 
módszereket. Például nagyobb szervezetekben a képzési programok segítenek a tanulóknak 
megismerni  a  szervezetet  és  önmagukat  az  egészben.  Másodsorban,  az  explicit  tudás 
beágyazódása megtörténhet szimulációk vagy kísérletek segítségével is, amelyek elindítják a 
munka  („csinálás”)  közbeni  tanulás  folyamatát.  Ily  módon  virtuális  helyzetekben  lehet  új 
fogalmakat és módszereket tanulni.     

A  tudáskonverziós  ciklus  szervezeti  szinten  is  értelmezhető  az  egyéni,  a  csoportos,  a 
szervezeti és a szervezetközi tudáskonverzió lépésein keresztül (12. ábra) (Nonaka, 1994). A 
modellben két dimenziót különböztet meg: az ontologikus (lételméleti) dimenzió a szociális 
interakciók szintjén jön létre,  míg az episztemologikus  (ismeretelméleti)  dimenzió  a tudás 
tacittá  és  explicitté  való  szétbontását  jelenti.  Nonaka  és  Toyama  (2003)  ezt  a  modellt  is 
továbbfejlesztette, ahol a tudásteremtési folyamatot az egyének, a szervezet és a környezet 
dinamikus interakcióiból származó folyamatként értelmezi. 

Nonaka  tudáskonverziós  modelljét  kritizálja  Adler  (1995),  aki  úgy  véli,  hogy  a  tacit  és 
explicit tudás statikus jellege a domináns, míg Nonaka dinamikusnak tartja azt. Mások azt 
kifogásolják,  hogy a modellt  csak a tacit  és  explicit  tudáscserére építette  Nonaka,  és nem 
használt  fel  más  tudástípusokat  (McAdam,  McCreedy,  1999).  A  kritikák  ellenére  a  fenn 
említett  modell  számos  további  kutatás  kiinduló  alapja,  a  tudásmenedzsment  irodalmából 
egyik legtöbbet idézett mű (valószínűleg nem ok nélkül). 
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12. ábra: A szervezeti tudás létrehozásának spirálja (Nonaka, 1994)
           
Hedlund Nonakával (1993) készített modelljében hasonlóan a fentiekhez a tacit és artikulált 
tudás közötti konverzióra építi elméletét egyéni, csoportos és szervezeti szinteken. E modell 
azonban három dimenzión alapul:
- A  tacit  és  az  artikulált  tudás  konverziójának  három  típusa  létezik:  internalizáció  

(artikuláltból  tacit),  artikuláció (tacitból  artikulált  tudás),  és  a  kettőjük  kapcsolata  a 
reflexió.

- A  folyamat  inputja  és  outputja  szerint  megkülönbözteti  a  befogadást (az  új  tudás 
megszerzése) és az elterjesztést (meglévő tudás felhasználása)

- A  tudás  szintjei  szerint  létezik  a  leválasztás  (egyes  személyeknek  a  szervezeti  tudás 
átadása) és a kiterjesztés (magasabb szintre emelés), melyek kapcsolata a dialógus.

II.4.3. A tudás létrehozásának más megközelítései

Dixon  (2000)  modelljében  (13.  ábra)  a  tudás  létrehozása  a  tapasztalatok  és  az  azok 
kombinálása  révén történő  tanulás.  Ehhez  szükséges  a  csoportok  megfelelő  hozzáállása  – 
felfogásában a tudás nem egyének, hanem csoportok terméke – és egy jól átgondolt stratégia. 
Ha létrejön a közösen feltárt és megértett tudás, akkor következik annak áramoltatása, amely 
történhet egy eszköz vagy maga az egyén által.  Az átadást  követően a tudás értelmezésén 
keresztül fejlesztik, majd felhasználják azt, ami újabb tapasztalatokat eredményez.

Dixon  értelmezése  szerint  a  tudásátadás  mindig  helyzetfüggő.  Figyelembe  kell  venni  a 
feladat,  az átadni  kívánt  tudás természetét,  valamint  azt,  hogy ki lesz a befogadó. Az így 
létrejövő öt tudásátadási mód (6. táblázat) közül az adott körülményeket figyelembe véve a 
szervezet többet is felhasználhat.
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6. táblázat: Tudásátadási formák (Dixon, 2000)

Meg-
nevezés

Folyamatos
Átadás

Közeli átadás Távoli átadás Stratégiai 
átadás

Szakértői 
átadás

Definíció A  tudás,  me-
lyet  egy  cso-
port  szerzett 
egy  feladat 
végrehajtása 
során megjele-
nik,  amikor  a 
csoport  más 
környezetben 
végzi a felada-
tot.

Explicit  tudás, 
amit egy csoport 
szerzett  egy 
gyakori  feladat 
során,  melyet 
más  csoportok 
újrahasználnak 
hasonló  feladat 
végrehajtásakor.

Tacit  tudás, 
amit  a  csoport 
egy  nem  rutin 
feladat  során 
szerzett, 
elérhető  más 
csoportoknak, a-
kik  hasonló 
feladatot  végez-
nek  máshol  a 
szervezetben.

A  szervezet 
kollektív  tudása 
egy  stratégiai 
feladatnál  rend-
szertelenül  jele-
nik  meg, 
jelentősége  vi-
szont  kiemelke-
dő.

Egy  csoport 
olyan  kérdések-
kel  szembesül, 
amelyet 
önállóan  nem 
tud  megoldani, 
ezért  más 
szervezeti  tagok 
szakértelmét 
keresi. 

Feladat és 
környezet 
hasonló-
sága

A  befogadó 
csoport  egy-
ben  forrás, 
hasonló  fela-
datot  végez új 
környezetben.

A  befogadó-  és 
a  forráscsoport 
hasonló  felada-
tot végez hason-
ló környezetben.

A  befogadó-  és 
a  forráscsoport 
hasonló  felada-
tot végez új kör-
nyezetben.

A  befogadó-  és 
a  forráscsoport 
más  környezet-
ben  van,  az  e-
lőbbi  feladat 
végzése  az 
egész szervezet-
re kihat.

A  befogadó-  és 
a  forráscsoport 
más  feladatot 
végez  hasonló 
környezetben.

Feladat 
természe-
te

Gyakori,  nem 
rutin

Gyakori, rutin Gyakori,  nem 
rutin

Nem  gyakori, 
nem rutin

Nem  gyakori, 
rutin

Tudás-
típus

Tacit, explicit Explicit Tacit Tacit, explicit Explicit

Tervezési
Irányel-
vek

Gyakori  meg-
beszélések
Rövid  gyűlé-
sek. 
Mindenki 
részt  vesz  a 
végrehajtás-
ban,  aki  a 
megbeszélé-
sen  is  részt 
vesz.
Nincs  tiltako-
zás.
Beszámolókat 
nem adják  to-
vább.
Megbeszélé-
sek  tartását 
támogatják.

A  tudást  elek-
tronikusan  oszt-
ják el. Az elosz-
tást  személyes 
kapcsolatok  tá-
mogatják. A fel-
használók  hatá-
rozzák  meg  a 
tartalmat,  for-
mát.  A  tudást 
„nyomják”,  de 
korlátozott  szá-
mú elemet.
Előzékenység és 
választás. 
A  használat  és 
üzleti célok elle-
nőrzése.  Rövid 
összefoglalók.
Célzott  adatbá-
zis.

Kölcsönös  cse-
re.
A  forrás  cso-
port  tudását  le-
fordítják.
Emberek  hor-
dozzák  a 
tudást.
A  folyamatnak 
felismerhető 
neve van.

A szükséges tu-
dást  a  senior 
vezetők  azono-
sítják.
A tudást  tudás-
specialisták 
gyűjtik, dolgoz-
zák fel.
A  feldolgozás 
azonnali.
A  hangsúly  a 
végfelhaszná-
lón van.
Többféle  véle-
mény  szinteti-
zálása.

Témakörönként 
elektronikus fó-
rumok.
A  fórumokat 
ellenőrzik és tá-
mogatják.
Eltérő  szintű 
résztvevők  je-
lenlétét  támo-
gatják.
A  tudást  „húz-
zák”.
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13. ábra. A közös tudás létrehozása és áramoltatása (Dixon, 2000)

Snowden  (2002)  hangsúlyozza  a  tudásátadásnál  a  helyzetnek  és  környezetnek  megfelelő 
szintű  fogalmazást.  Ennek  megfelelően  különböző  absztrakciós  szinteket  mutat  be  a 
legmagasabbtól a legalacsonyabbig. A legmagasabb az önmagammal történő tudásmegosztás 
– ez másnak nehezen érthető –,  míg az alacsony szint  könnyen értelmezhető  bárkinek.  A 
másik  vizsgált  dimenzió  a  formalizálás  költsége,  ami  az  absztrakciós  szinttel  fordítottan 
arányosan alakul (14. ábra).

14. ábra: Elfogadható absztrakciós szintek sávja (Snowden, 2002)

Sveiby (2001) a tudásátadást értékteremtő aspektusából vizsgálja. Elméletében hangsúlyozza, 
hogy ez a folyamat nemcsak a szervezet határain belül zajlik, hanem figyelembe kell venni az 
ügyfeleket,  szállítókat,  stb.  A tudásátadás  egyéni  szintről  indul ugyan,  de mind az egyén, 

52

A
bs

zt
ra

kc
ió

s s
zi

nt

Formalizálás költsége

Elfogadható absztrakciós 
szintek sávja

Eredmény elérése
A végrehajtás és az 

eredmény közti 
kapcsolat észlelése

Közös tudás 
létrejötte

Tudásátadási 
rendszer

kiválasztása

A tudás mások 
számára is 

használható 
formába kerül

Csoportfeladat
végrehajtása

A befogadó csoport 
alkalmazza a tudást

Csoportfeladat
végrehajtása



mind a szervezet közvetíthet tudást a belső és külső struktúrának egyaránt. Sveiby ebben a 
modellben kilenc tudásátadási formát különböztet meg (15. ábra).

15. ábra: A kilenc tudásátadási forma (Sveiby, 2001)

II.4.4. A tudásmegosztás és meghatározó tényezői

A fenti elméleteknek van egy közös vonása, az új tudás létrehozása nem lehetséges a tudás 
megosztása  nélkül,  illetve  a  szervezetekben  létrehozott  egyéni  és  szervezeti  tudás  is  csak 
akkor tud hasznosulni, ha megosztják azt.

Tradicionálisan  a  tudásmegosztás  a  szervezetekben  elsősorban  informálisan  van  jelen. 
Ezekben az esetekben a tudásmegosztás  szubjektív dolog és ösztönösen jön létre.  Amikor 
valakinek  valamilyen  tudásra  van  szüksége,  igyekszik  megtalálni  azt  a  személyt,  akitől  a 
legkönnyebben megkaphatja a szükséges választ. Az ilyen típusú tudásmegosztásban kevés 
állandóság van. A tudás szájról szájra száll, mindig más és más szavakkal. És ha azok, akinek 
a tudás a birtokában van, egyszer elhagyják a szervezetet, minden tapasztalatukat magukkal 
viszik. Az egyedüli remény a szervezet számára, hogy sikerült elég tudást átadniuk ahhoz, 
hogy az ott maradók képesek legyenek folytatni a továbbadást. Egy szervezet, ha ezeket a 
korábban  csak  informálisan  fenntartott  kapcsolatrendszereket  formalizálni  akarja,  nincs 
könnyű  helyzetben.  A  tudásmenedzsmentnek  az  lenne  az  egyik  feladata,  hogy  ehhez 
segítséget  nyújtson.  A siker  érdekében a  szervezeteknek  azonban több akadályt  is  le  kell 
győzniük. Chin (2005) szerint ezek az akadályok a technológia, a folyamat és a kultúra.

1. A technológia  az az eszköztár,  amit  a tudásmegosztásra használunk. Ezt az akadályt  a 
legkönnyebb leküzdeni. A technológia sokkal inkább fizikai tényező, mintsem kognitív. 
Ellenőrizhető  és  bizonyos  mértékig  előre  jelezhető.  A  technika  az  emberek  azon 
szándékának  a  terméke,  amellyel  kevésbé  stresszessé  szeretnék  tenni  az  életüket.  A 
paradoxon  az,  hogy  jó  néhány  esetben  az  ellenkezője  történt,  és  sokak  élete  sokkal 
stresszesebbé vált.  A technológia alapú tudásmegosztás mindaddig sikertelen lesz, amíg a 
technikát csak eszköznek tartják.  E technológiának azonban intuitívnek és felhasználó 
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barátnak kell lennie. Léteznie kell egy gyors és egyszerű adatbeviteli módszernek, mert 
minél  egyszerűbb  a  tartalom  kezelése,  annál  valószínűbb,  hogy  elvégzik  azt.  A 
technológia jelentős mértékben javítani tudja az együttműködők munkáját, de nem tudja 
megoldani  a  nem  együttműködők  problémáját.  A  technológia  alkalmazását  úgy  kell 
tekinteni,  mint a legutolsó fázisát  bármelyik tudásmegosztást  célzó kezdeményezésnek. 
Mielőtt  elérhetnénk  ezt  a  pontot,  biztosnak kell  lennünk abban,  hogy a  többi  tényező 
(folyamat, kultúra) a helyén van-e.

2. A  folyamat  egy  célirányos,  specifikus  üzleti  folyamat,  szemben  az  általánosabb 
tudásmenedzselési  rendszerrel.  Egy  szervezeten  belül  meg  lehet  valósítani  a 
tudásmenedzsmentet úgy, hogy az egy általános célt szolgáljon (például az intranet), vagy 
egy speciális problémát oldjon meg. Mindkét döntés ugyanannak a végterméknek – egy 
szervezeti tudásmegosztó rendszernek – a bevezetését eredményezheti, de ezek elfogadása 
a felhasználóik körében nagyon eltérő lehet. Sok ígéretes tudásmegosztó rendszer azért 
fulladt kudarcba, mert nem egy megfogalmazott, konkrét üzleti folyamatot célzott meg. 
Motiváltságot  sokkal  könnyebb kialakítani  a szervezet  tagjaiban,  ha tudják,  hogy mi a 
megoldandó probléma.

3. A  kultúra  a  szervezet  közösségi  gondolkodásának  a  megértése.  Egy  tudásmegosztó 
rendszer sikerében vagy kudarcában, talán azoknak a résztvevőknek a közös kultúrája és 
gondolkodás módja a legmeghatározóbb tényező, akik közös nevezőre hozzák a közösség 
tudását. A vállalati kultúra azonban a legkevésbé megjósolható része egy tudásmegosztó 
rendszer bevezetésének.

Brink (2001) szintén a tudásmegosztás három tényezőjét emeli ki: az embert, a szervezetet és 
a technológiát.  Szerinte a tudásmegosztás az emberek közötti  interakció,  ahol a szervezeti 
kérdéseknek és a technológiának is fontos szerep jut.
1. Az emberekkel kapcsolatosan kiemeli a gondolkodást, mint az őszinte érdeklődés és hibák 

felismerésének eszközét. Fontosnak tartja, hogy az emberek felhatalmazást kapjanak, és 
ezáltal bevonják őket a változásokba.   A tudásmegosztáshoz, illetve a megosztott tudás 
felhasználásához  szükség  van  megfelelő  szakértelemre,  kompetenciákra,  amely  a 
szervezet  tagjait  képessé  teszi  bizonyos  feladatok  végrehajtására.  Az  embereket 
ösztönözni  kell  a  tudás  átadására,  és  értékelni  kell  azokat,  akik  hajlandók  tudásuk 
megosztására.  A  munkatársak  közötti  bizalom  megléte  különösen  hangsúlyos  a 
tudásmegosztás során.

2. A szervezettel kapcsolatban különös hangsúlyt helyez a stratégiára, a struktúrára, a tagok 
összetételére,  képességére.  A  közös  értékek,  stílus,  azaz  a  szervezeti  kultúra  Brink 
számára is meghatározó tényezője annak, hogyan valósul meg a tudásmegosztás.

3. A technológiával támogatott tudásmegosztás sikeréhez az is szükséges, hogy már létezzen 
egy adott szintű közösségi szellem és együttműködési szándék a szervezettel.

Tomka János (2006) a tudásmegosztás higiénés tényezőiként a bizalmat, a hatalmi forrásokat 
valamint a strukturális és kulturális határok átjárhatóságát emeli ki.

1. A  tudásmegosztás  egyik  higiénés  tényezője  a  bizalom  egészséges  szintjének 
megteremtése. A bizalom egyaránt jelenti a személyes (az adott szó betartása, jó indulat, a 
bizalmas  információk  körültekintéssel  történő  kezelése,  stb.),  a  szakértői  (naprakész 
ismeretekkel rendelkezés, képesség a szakértelemnek a szervezet sajátos helyzeteiben való 
alkalmazására,  stb.)  és  a  strukturális  (a  rálátást  módosulása,  illetve  az  információk 
alakulása a szerepek és az ambíciók ráhatásaként) bizalmat.

2. Hatalmi források (szakértelem, pozíció, személyiség, jellem) egyensúlya.
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3.   
Strukturális és kulturális határok átjárhatósága.

II.4.5. Definiálás

Dolgozatomban a tudásmegosztást úgy értelmezem, mint ami, megmutatja, hogy a szervezeti 
résztvevők  mekkora  szerepet  hajlandók  vállalni  a  tudás  terjesztésében,  szabad 
áramoltatásában  –  a  munkatársak  segítésében,  továbbképzésében,  partnerek,  ügyfelek 
tájékoztatásában,  stb.  –,  a  csoport,  a  szervezet  teljesítményének  emelése  és  a  szervezet 
hozzáadott értékének növelése érdekében. 

A  tudásmegosztás  fent  bemutatott  tényezői  közül  elsősorban  a  kultúra  szerepével 
foglalkozom, szem előtt tartva, hogy a kultúra nem választható le a többi tényezőtől; állandó 
kölcsönhatásban van az emberrel, szervezettel, folyamatokkal egyaránt. 
 
II.4.6. A tudást megosztó környezet 

Egy  általános  meghatározás  szerint  a  kultúra  „az  emberiség  által  létrehozott  anyagi  és 
szellemi  értékek  összessége”  (Magyar  Larousse  enciklopédia,  1992).  Kroeber  és  Parsons 
(1958) hasonlóan közelítik meg a kultúra fogalmát, szerintük olyan átörökített és megalkotott 
érték-  és  eszmerendszerek  összessége,  amelyek  az  emberi  viselkedést  alakítják.  Hofstede 
(1980) a  kultúra alakításában a  közösség szerepét  véli  meghatározónak,  a  fogalom alatt  a 
gondolkodás közösségi programozottságát érti, mely megkülönbözteti egymástól a különböző 
közösségeket. A fenti meghatározásokat azért ragadtam ki a megannyi definíció közül, mert 
tartalmazza azt a két fontos elemet, amely a szervezeti kultúra szempontjából is alapvető: (1) 
a kultúra olyan értékek összessége, melyek meghatározzák az emberek viselkedését, (2) ezek 
az értékek különböztetik meg az egyik közösséget a másiktól.

A tudásmenedzsment szempontjából a szervezeti kultúra legfontosabb elemei: a bizalom és a 
kommunikáció, amely aztán kihat a többi tényezőre is, mint például a szervezeti légkörre, a 
szervezeti tagok hozzáállására – a vezetői stílustól a munkatársak motiváltságáig.

Bizalom

A tudásmenedzsmenttel foglalkozó kutatások már régóta kiemelik a bizalom szerepét a TM 
hatékony  működésében.  A  bizalom  a  szervezet  éltető  ereje,  az  emberek  motiválásának 
legmagasabb szintű módja.  A munkatársak közötti bizalom megléte különösen hangsúlyos a 
tudásmegosztás  során. Az  emberek  akkor  dolgoznak  együtt  a  leghatékonyabban,  ha 
megbíznak  egymásban.  A  gyakorlatban  azonban  nehéz  kialakítani  a  munkatársak  közötti 
„megfelelő” bizalmat.  A szervezeti tagok nagy része, a bizalom szó hallatán, csak mosolyog, 
mondván,  ma  kőkeményen  kell  mindenkinek  kitaposnia  saját  útját,  ami  csak  akkor  lehet 
sikeres,  ha  elszigetel  másokat  bizonyos  információktól,  s  így  elősegítheti  a  saját  és 
hátráltathatja mások előmenetelét. Ha egy szervezet tagjai ezeket az elveket vallják, biztosan 
nem tudják kellően ötvözni a szakértelmüket annak érdekében, hogy az adott feladatokat a 
legmagasabb szinten végezzék el. 

De mit is értünk bizalom alatt? „A bizalom a szabályszerű, becsületes és együttműködésre 
kész viselkedés elvárása egy közösségen belül, a közös normák alapján, e közösség más tagjai 
részéről.” (Fukuyama,  1997:45). Fukuyama kihangsúlyozza hogy nem elég,  ha a közösség 
tagjai  szabályszerű  viselkedést  várnak  el  egymástól,  mert  egymás  becsapása  is  lehet 

55



szabályszerű.  Az  ilyen  szabályszerű  viselkedés  azonban  nem becsületes,  és  mint  ilyen  a 
bizalom  csökkenéséhez  vezet.  A  bizalom  tehát  a  másik  féltől  függő  sebezhetőség 
(vulnerabilitás) vállalását jelenti, ami nem egyenlő azzal, hogy tudásmegosztás alapját képező 
bizalmon naiv, garanciák nélküli bizalom legyen. Az ilyen fajta bizalom még a magánéletben 
is sok csalódást okozhat. A bizalom alatt a tudatos, garanciákra épülő bizalmat értjük, amely 
fokozatosan, hosszabb időn keresztül, folyamatos ellenőrzés mellett alakul ki. A bizalom a 
legtöbb  esetben  számottevő  kockázattal  jár.  Ha  csak  az  egyik  fél  érez  bizalmat, 
kiszolgáltatottá válhat a másikkal szemben, ezt kerülendő választják az emberek a versengést. 
Csak a kölcsönös bizalom az, amely lehetőséget teremt a hatékonyabb tudásmegosztásra. 

A bizalom mértékét nehezen lehet meghatározni egy adott szervezetben. Jelenlétének vagy 
hiányának  észlelése  függ  az  egyén  megítélésétől,  befolyásolják  korábbi  tapasztalatai, 
értékrendje, hajlama. A szervezet iránti bizalmat több tényező befolyásolja, többek között a 
vezetők  példamutatása,  a  vezetés  módja  –  utasítások  vagy  delegálás  a  jellemzőbb  –  a 
kommunikáció  milyensége,  a  feladatok  alapvetően  egyénileg  vagy csapatban  oldják  meg, 
személyre szabott értékelések, támogatások. A fent leírt tényezőknek van egy közös eredőjük: 
az adott környezet kultúrája. 

A bizalom mellett  más dolog is összetarthatja a különböző társadalmi csoportok (lehet az, 
család, vállalat vagy más társadalmi képződmény) tagjait, így például a jogi szabályozás. A 
legális  szervezeteket  hivatalosan,  jogi  úton hozzák létre  egy közös  cél  elérése  érdekében. 
Tagjai  olyan  szerződő  felek,  akik  különböző  értékeket  képviselnek,  és  önérdekük 
érvényesülését  az  adott  csoportban  látják.  A  szerződéssel  tehát  lehetővé  válik,  hogy 
„idegenek” is összefogjanak, és megpróbálják összeegyeztetni egyéni és közös érdekeiket. Ez 
az  összeegyeztetés  legtöbbször  szabályokkal,  utasításokkal  történik.  Az  igazán  hatékony 
szervezetek  azonban  nem  a  terjedelmes  szerződésekre  építenek,  hanem  közös  etikai 
értékrendű közösségeken alapulnak, és tagjainak „olyan erényekkel kell gazdagodnia, mint 
hűség, megbízhatóság. A csoportnak, mint egésznek pedig közös normákat kell elfogadnia, 
mielőtt a bizalom általánossá válhat tagjai között.” (Fukuyama, 1997:47) Fukuyama szerint, 
ahol csak úgy tudnak együttműködni, hogy mindenre pontos szabályok, előírások vannak,  a 
jogi  apparátus,  amely  a  bizalmat  hivatott  pótolni  pénzbe  kerül.  Ezt  az  adót,  nem  kell 
megfizetniük, azoknak a társadalmaknak, szervezeteknek, amelyekben a bizalom magas fokú. 
A vezetőknek tisztában kell lenniük, hogy mind a kettőre szükség van, de fel kell ismerniük 
azokat az arányokat, amelyet saját szervezetükre nézve a legjobb. A tagokba vetett bizalom 
ennek megfelelően kell,  hogy alakuljon. Ahol a bizalom foka alacsony, ott a csoporttagok 
együttműködését,  illetve  a  csoportok  közti  együttműködést  kemény  szerződésekkel, 
szankciókkal  kell  szabályozni.  (A  modern  gazdaságokban  elterjedőben  levő etikai  kódex 
készítése is ezzel a szabályozással függ össze, amelyben definiálják mindenki számára, hogy 
mi a „jó”.) Egy olyan szervezetnél, ahol magasabb a bizalom szintje, rugalmasabban lehet 
megszervezni  a feladatok leosztását,  többet lehet átadni a felelősségből a szervezet alsóbb 
szintjeire. Az ilyen szervezetek tagjai jobban érzik magukat, ami meghatározza a rájuk bízott 
feladatok ellátásának minőségét is.

Ha a bizalomról a szervezetek kapcsán beszélünk, célszerű különbséget tenni annak szintjei 
között.  Klang (2001)  az  intézményi  bizalommal  kapcsolatos  kutatásaiban  megkülönböztet 
makro-  és  mikro-bizalmi  szintet.  Makro-bizalomnak  (confidence)  tekinthető  a  technikai 
rendszer  infrastruktúrája,  IT  technológia,  adatbázisok,  hálózatok  és  működésükbe  vetett 
bizalom,  valamint  az  ezeket  szabályozó  jogintézmények.  Mikro-bizalmi  szintet  (trust) 
feltételez  a  közvetlen  formális  vagy  informális  kapcsolatban  lévők  tudásmegosztása,  az 
egymástól való tanulás. A mikro- illetve makro-bizalom helyzeti előnye attól is függ, hogy az 
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adott  szervezetben  a  tudásmegosztás  alapvetően  melyik  tudásra  –  tacit  vagy  explicit  – 
vonatkozik.  Azokban  a  szervezetekben,  ahol  a  tudás  könnyen  kodifikálható,  a  feladatok 
standardizálhatóak  a  makro-bizalmi  mechanizmusok  kerülnek  előtérbe.  A  tacit  tudás 
kinyerése  ezzel  szemben  mikro-bizalmi  szintet  igényel,  hisz  itt  hangsúlyosabb  szerepet 
kapnak  a  személyközi  kapcsolatok.  Klang  által  megkülönböztetett  bizalom  szinteknek 
létjogosultsága nem vitatható. A két szint kölcsönösen hat egymásra, erősítik vagy gyengítik 
egymást.  A  legtöbb  szervezetnél  a  tényleges  munkát  személyes  kapcsolatokon  keresztül 
végzik, ezért a mikro szintű bizalom kialakulása kritikus fontosságú lehet életükben. Olyan 
helyzetek is léteznek, amikor a kapcsolat akár a tudásnál is többet számít. Mivel a kapcsolatok 
alapvetően  informális  hálózatok  útján  alakulnak ki  és  kevésbé  függvénye  a  hagyományos 
szervezeti hierarchiáknak. Ezeknek az informális hálózatok létrejöttében alapvető szerepe van 
a  bizalomnak.  Alapvető  kérdés,  hogy a  vezetés  „be  tud-e  épülni”  ezekbe  a  hálózatokba. 
Elsősorban ehhez is bizalom kell. Az, hogy segítik-e vagy éppen megbénítják-e a szervezetet 
ezek  a  hálózatok,  elsősorban  azon  múlik,  hogy a  vezetők  képesek-e  szervezetükön  belül 
működő informális hálózatok menedzselésére, kulcsszereplőinek „feltérképezésére”.

Kommunikáció

Napjainkban  –  amikor  az  intellektuális  tőkének  szerepe  egyre  inkább  növekszik,  s 
információs  és  tudásalapú  társadalom  kialakulásáról  beszélünk  –,  a  munka  kiemelkedő 
fontosságú eszközévé válik a kommunikáció, s ezzel együtt a munkatársak közötti interakció. 
Mivel  sohasem általában  kommunikálunk,  hanem valakivel  vagy valakikkel,  ezért  fontos 
figyelembe venni a résztvevőket. Minden kommunikáció személyektől függően sajátos, és a 
kommunikációban résztvevők mindegyike  aktív  fél,  legfeljebb lesznek olyanok,  akik csak 
testükkel, hangjelzéseikkel vesznek részt benne.  Mivel a kutatás elsősorban a szervezeten 
belüli tudásmegosztással foglalkozik, itt csak a szervezet belső kommunikációját (16. ábra) 
vizsgálom. 

           
   
      Forrás                Tartalom             Médium           Befogadó

     

16. ábra. A szervezeten belüli kommunikációáramlás

A kommunikációs folyamat kiindulópontja, az üzenet forrása, ő kódolja az üzenetet. A forrás 
tulajdonképpen a személyes hitelesség szűrője, amit alapvetően a közlő személye (ki vagy?), 
tapasztalata,  az  iránta  érzett  szakmai  és/vagy személyes  bizalom határoz  meg.  Az üzenet 
tartalmi szűrője az, amiről szó van. A médiumszűrő a küldés módszerét jelenti, a csatornát 
(közvetlen beszélgetés, intranet, levél, szervezeti faliújság, stb.) amin keresztül eljut az üzenet 
a  befogadóhoz.  Az  üzenet  fajtájától  függően  fontos,  hogyan  választjuk  meg  a  csatornát. 
Például egy sürgős feladat elvégzésére való felkérést, vagy egy értekezletre való meghívást 
más-más csatornán keresztül érdemes küldeni. Végül az üzenet befogadója (a kommunikációs 
folyamat  outputja)  az  a  célközönség,  aki  dekódolja  az  üzenetet,  amelyre  verbálisan  vagy 
cselekedeteivel reagál. A befogadó elvárásait elsősorban az befolyásolja, amit hallani akar, 
amilyen  a  szervezetről,  illetve  a  kommunikációs  partnerről  alkotott  nézete  és  személyes 
benyomása. Ez megadja a kommunikáció meghatározó környezetét, az adott szituációnak azt 
a  sajátos  jellemzőjét,  amiben  a  kommunikáció  éppen  zajlik.  E  szituációnak  a  kerete 
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önmagában ugyanis mindig semleges, a résztvevők töltik ki saját elvárásaikkal, s érzik jól 
vagy rosszul benne magukat. 

Ebből a leegyszerűsített folyamatból is látszik, hogy ha ugyanaz az üzenet megy végig a fenti 
szűrőkön,  más-más  kommunikációs  eredmény  születhet  aszerint,  hogy ezek  az  állomások 
hogyan  befolyásolják  azt.  Ezen  kívül  minden  állomásra  hat  valamilyen  „zaj”.  Ettől  az 
eredmény még kiszámíthatatlanabb lesz. A zaj lehet környezeti (maga a helyzet teremti meg), 
csatorna (a közvetítő  lánc hibája, például  sérült  telefonvonal),  és  kommunikációs  zaj,  ami 
létrejöhet  a  kódoláskor  és  a  dekódoláskor  egyaránt.  A  kommunikációs  zavar  az 
információcserében érdekelt felek közötti összhang hiánya, ezért ez a legnehezebben nyomon 
követhető.  Egymás  megértése  torzul,  elmarad,  ezáltal  a  szervezet  működésében  gondok 
jelentkeznek. 

A kommunikációs folyamatot, tehát számos tényező befolyásolhatja. Ilyen a beállítottság, az 
ember  meglévő  hajlama,  vagy  az  észlelés,  ahogyan  az  egyén  értelmezi  a  környezetéből 
származó  információkat. Ezért  a  megértéshez  fontos  az  is,  hogy  ismerjük  saját 
gondolkodásmódunkat.  Tisztában  kell  lennünk  azzal,  hogyan  dolgozza  fel  az  agyunk  a 
beérkező  információkat.  A  fejünkben  már  rendelkezésre  álló  ismeretek  határozzák  meg, 
hogyan asszimiláljuk az új tapasztalatokat. „Ahhoz, hogy valaki összetett, tapasztalati alapú 
ismeretanyagot fogadhasson be, az agyának tartalmaznia kell olyan típusú vázszerkezetet, a 
tárgykörbe  tartozó  bizonyos  tudást,  vagy  korábbi  tapasztalatokat,  amelyekhez  az  aktuális 
bemenő  információk  kapcsolódnak.  Máskülönben  a  kapott  üzenetek  és  információk  csak 
viszonylag semmitmondó feltevések maradnak” (Leonard –Swap, 2005).

A kommunikációs  szituációk  egyik  problémája a bizalom hiánya.  A bizalom létrejöttének 
egyik  alapfeltétele  a  szervezeti  tagok  nyílt,  becsületes  kommunikációja.  A  bizalom  és  a 
kommunikáció tehát kölcsönösen egymásra ható tényezők, ok és okozat állandóan szerepet 
cserélnek.  Mivel  a  tudásmenedzsmentnek  az  a  feladata,  hogy  a  szervezet  ismereteit 
átláthatóvá tegye, azaz a munkatársak osszák meg egymással tudásukat, a szervezeti tagok 
nem  őrizhetik  féltékenyen  ismereteiket.  A  számítógépes  rendszerek  ugyan  jelentősen 
megkönnyítik  az  átláthatóságot,  azonban  nem  helyettesítik  a  közvetlen  beszélgetést.  Az 
adatbázisok  és  egyéb  informatikai  és  papíros  alapú  tárolók  képesek  rengeteg  adat  és 
információ tárolására, de a fejekben lakozó tudás hozzáférhetőségét a tagok közötti kétirányú 
kommunikáció biztosítja. Ahhoz, hogy kicseréljék gondolataikat és érzéseiket,  interakcióba 
kell lépniük egymással.

Az interakció minőségére a szervezeti  kultúra jelentős hatással  van. Számos szakirodalom 
szól  arról,  hogy  emberek  tudásának  megfelelő  hasznosítása  érdekében  a  „hagyományos” 
szervezeti kultúrát át kell alakítani tudásmegosztó kultúrává. Ez röviden azt jelenti, hogy a 
tudásmegosztás  szervezeti  normává  válik,  az  emberek  együttműködnek,  hatékonyabban 
dolgoznak  egymással,  és  ez  által  produktívabbá  teszik  a  szervezet  tudását.  Egy  kultúra 
megváltoztatása azonban nagyon nehéz – a változtatás már önmagában is nagy kihívás – és 
sok időbe telik, de megváltoztatható. Ralf Dahrendorf (1990) német származású szociológus 
sokat  idézett  meghatározása  szerint  a  politikai  rendszerváltáshoz  hat  hónap,  a  gazdasági 
átmenethez hat év, a kulturális átalakuláshoz hat évtized kell.

A szervezeti kultúra megváltoztatásának kulcsszereplője az egyén. A változáshoz szükséges 
beavatkozáshoz  először  azt  kell  megvizsgálni,  hogy  az  emberek  hogyan  látják  azokat  a 
feladatokat  és  viselkedési  módokat,  amelyeket  a  mélyen  gyökerező  hitek,  értékek 
befolyásolnak.  A munkatársakat azzal lehet legkevésbé rávenni a változásra,  ha ezt kérjük 

58



tőlük.  Amennyiben szükséges, az emberek viselkedését elsősorban az alapvető kérdéseken 
keresztül célszerű megváltoztatni. A kultúra ugyanis terjed a folyamatokkal, a munkával, a 
kapcsolatokkal. A tudásmegosztás iránti elkötelezettséget az egész szervezeten belül láthatóvá 
kell tenni. Ha ezt a hierarchia minél magasabb fokán teszik, annál jobban láthatóvá, annál 
könnyebben terjeszthetővé válik. Ha valaki elzárkózik a tudásának megosztásától azzal, hogy 
mások  sem  teszik,  nem lehet  általánossá  tenni  az  új  szemléletmódot.   A  tudásmegosztó 
kultúra ellen hat számos olyan viselkedési forma, amely a szervezeti tagok magatartásában 
gyakran felismerhető (7. táblázat). 

7. táblázat. A tudásmegosztó kultúra kialakulását gátló néhány magatartási tényező

A tudásmegosztó kultúra kialakulását gátló magatartási tényezők

A tudásmegosztás öncél, személyes előnyök szerzésének az eszköze.
A tudás hatalom, nélkülözhetetlenség érzése.
Információ, tudás eltitkolása a munkahely megtartása érdekében.
Versengés, mindenáron jobbnak lenni, másoknál.
Félelem a kudarctól, ha esetleg tévedünk.
Passzivitás, érdektelenség.
Elmagányosodás, „csak magamra számíthatok”.
Attól való félelem, hogy nem ismerik el a tudásmegosztó magatartást.
Felesleges időpocsékolásnak tartjuk.
Miért éppen én, ha mások sem teszik.
Hiteltelen kommunikáció.
A megújulás képességének hiányát feltételezzük.
Irigység.

II.4.7. Egy lehetséges megoldás

Tomka János (2005) szerint „a tudásorientált szervezetekben a beilleszkedés kultúrája – azaz 
a  szervezet  hagyományos  kultúrája  –  ütközik  a  tudásmegosztó  kultúrával.  A  szakmai 
közösségek,  mint  a  tudásgondozó  kultúra  képviselői  segítik  a  szervezeti  kultúra 
ellentmondásainak  feloldását.  Ennek  feltétele,  hogy  a  formális  teamekkel  azonos  szintű 
befolyással  rendelkezzenek.”  Az alábbi  táblázatban  a  szervezeti  és  tudásmegosztó  kultúra 
összehasonlítása látható a THT-modell (Trompenaars; Hampden-Turner) alapján (8. táblázat).

A valóságban a két  kultúra  között  a  különbségek nem ilyen  végletesek.  A sarkítás  oka a 
kultúrák  közötti  különbség  bemutatása.  Bár  a  hagyományos  vállalati  kultúrának  és  a 
tudásmegosztó  kultúrának  vannak  ütközési  pontjai  a  tudásorientált  szervezetekben,  a 
szervezet  hosszú  távú  sikeressége  szempontjából  egyiknek  a  szerepéről  sem  szabad 
lemondani. Mindkét kultúra tartalmaz pozitív és negatív elemeket egyaránt. A hagyományos 
szervezeti kultúra negatív vonásai a tudás szempontjából: az alacsony bizalmi szint, a kevés 
interakció,  amely átnyúlik a szervezet határain,  nem szabad „nem tudni”, a versenyeztetés 
megengedett  motiváló  eszköz,  nem jutalmazza  a  tudásmegosztást.  A szakmai  közösségek 
negatív vonásaira néhány példa: baráti társasággá való átalakulás, belterjesség, elhatárolódás a 
szervezet más részeitől, egyéni felelősségvállalás kerülése, üzleti szemlélet elvesztése.

Mindkét  kultúrának  vannak  olyan  elemei,  amelyek  ötvözete  segítheti  a  szervezeteket  egy 
tudásorientált  kultúra  létrehozásában  „A  cél  tehát  nem  az,  hogy  egy  közösségorientált 
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kultúraváltási  programot  indítsanak  a  vezetők,  hanem  az,  hogy  a  formális  teamek  és  a 
szakmai  közösségek  pozitív  vonásainak  szintézisével  fejlesszék  a  tudásorientált  kultúrát”. 
(Tomka, 2005)
8. táblázat: Szervezeti versus közösségi kultúra (Tomka, 2005)

Formális teamek kultúrája Közösségi kultúra

1. Gondolkodási 
módok és 
tanulási módok

Univerzalizmus: a jó megoldás 
általánosíthatóságába vetett hit; 
rendszerek, standardok, 
szabályok

Partikularizmus: a 
körülmények egyediségét 
hangsúlyozza; rugalmasság, 
pragmatikus kivételeket tesz

2. Motiválási és 
jutalmazási 
módok

Individualizmus: egyéni 
szabadság, függetlenség, 
önállóság; magasabb bér és 
pozíció

Kollektivizmus: az egyén a 
közösség tagjaként teljesedik 
ki; a csoport segíti a tagot, de 
azonosulást vár el tőle

3. Az emberek 
kezelése

Semleges beállítódás: humán 
erőforrások, egy cél elérésének 
eszközei

Emocionális beállítódás: 
alkotótársak; a munka emberi 
ügynek számít

4. A tekintélyhez 
való hozzáállás

Öröklött státus: felsőbb 
szerepeknek tulajdonítja

Szerzett státus: kreativitás, 
tudás; teljesítmény alapján 
tulajdonítja az egyéneknek

5. Munkatársak 
közötti 
kapcsolatok

Specifikus: az elvárt szerepre 
adott helyzetre korlátozódik; 
kritikára kevésbé érzékeny, nem 
érinti a személyes területet

Diffúz: spontán kapcsolatok, 
a megosztott kreatív 
folyamatból fejlődnek ki

6. Az időhöz való 
viszonyulás

Szekvenciális: egymást követő 
események lineáris sorozataként 
történik

Szinkronikus: egymást 
szervesen átható egységként 
történik

7. Változások 
kezelése

Külső kontroll: a 
körülményekhez megpróbál 
alkalmazkodni; improvizál és 
összehangol

Belső kontroll: siker mértéke 
a külső erők fölötti kontroll; 
szabályok és procedúrák 
megváltoztatása

II.4.8. A tudásmegosztás és a technológia kapcsolata

A tudásmegosztó kultúra kialakulását  nemcsak az emberek viselkedése gátolhatja.  Számos 
szervezetnél  a  technológia  annyira  beépült  a  felhasználók  gondolkodásába,  hogy gyakran 
elfelejtik,  nem  ez  az  egyetlen  eszköze  a  kommunikációnak,  a  tudásmegosztásnak.  A 
technológia  bár  nagyon  fontos,  akkor  is  csupán egy eszköz,  ami  kiegészíti  és  segíti  egy 
szervezet tudásmegosztását, de nem helyettesíti azt. Másrészt a tudásmegosztáshoz használt 
technológiának  intuitívnek  és  felhasználó  barátnak  kell  lennie,  azaz  a  tudással  bíróknak 
rendelkezniük  kell  egy  gyors  és  egyszerű  adatbeviteli  módszerrel.  Minél  egyszerűbb 
számukra a tartalom menedzselése, annál valószínűbb, hogy meg is csinálják. Ha az emberek 
gyakorlottak és képzettek az alkalmazásában, a tudásmegosztó technológia jó. Nemcsak hogy 
gyorsan és hatékonyan meg tudjuk találni az információt és tudást, amire szükségünk van, 
hanem szét is tudjuk küldeni tudásunkat a rendszeren keresztül.  Így a szervezeten belül más 
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személyek is hozzáférhetnek – legyen az akár a szomszéd asztalnál vagy akár a világ másik 
végén dolgozó munkatárs. Azonban az a szervezeti kultúra, ami nem segíti elő az alapvető 
emberi  kapcsolatok  szintjén  a  tudásmegosztást,  nem  fog  megváltozni  attól  sem,  ha  egy 
bizonyos  szintű  technológiával  lefedik.  „Semmilyen  érdemi  szervezeti  változás  –  amelyet 
egyébként  a  legtökéletesebb  információtechnológiára  alapoznak  is  –  nem  remélhető,  ha 
„hagyományos”  marad  az  emberekre  vonatkozó  vezetési  filozófia,  következésképpen  a 
bánásmód, a szereposztás és szervezeti viszonyok” (Noszkay, 1994:118). A tudásmegosztás a 
belső kooperációk szilárd alapjaira kell, hogy épüljön. A technológia alkalmazását úgy kell 
tekinteni,  mint  a  legutolsó  pontja  bármelyik  tudásmegosztást  célzó  kezdeményezésnek. 
Mielőtt elérnénk ezt a pontot, biztosnak kell lennünk abban, hogy minden egyéb odavezető 
tényező  a  helyén  van.  A tudásmegosztást  célzó  kezdeményezések  sikere  nem annyira  az 
eszközökön múlik, mint inkább azokon, akik táplálják azt. 

II.4.9. A tudásmegosztás motivátorai

Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk miért hajlandók egyes emberek tudásukat megosztani, míg 
mások nem, vagy ugyanaz a személy miért viselkedik egyszer kooperatív, máskor versengő 
módon, vizsgálnunk kell a motiváció kérdését. Az emberek cselekvéseinek alapvető indítékai 
azok a késztetések, amelyeket valamely szükséglet jelentkezése hoz létre. Motivációnak6 a 
szükségletet  csillapító  viselkedésre  irányuló  késztetéseket  nevezzük. Az erősebb késztetés 
nagyobb  cselekvési  készséggel  párosul.  Ezért  minden  szervezet  számára  fontos  kérdés, 
hogyan  fokozható  az  alkalmazottak  motiváltsági  szintje. A  képesség,  készség  cselekvési 
szándék nélkül nem vezet eredményre, de a legerősebb szándék sem elegendő, ha nincsenek 
meg hozzá a képességek (17. ábra). 

17. ábra. A motiváció alapmodellje

A szervezeti teljesítmény és az egyén elégedettsége tehát három alapvető tényezőn alapszik:

1. A munkatársaknak a munkakör betöltéséhez szükséges képességein.
2. A munkavégzést befolyásoló környezeten, a munkaszervezési gyakorlaton, az alkalmazott 

technológián, az irányítási rendszeren.
3. A motivációs rendszeren, amely biztosítja, hogy az egyén képességei alapján egy adott 

munkakörnyezetben a lehető legtöbb teljesítményt hozza ki magából. 

6 A motiváció fogalmát kétféleképpen is  használjuk. Egyrészt  a  belső késztetések megszervezését  nevezzük 
motivációnak. Másrészt az ösztönzés szinonimájaként is használjuk. Azt a vezetői magatartást jelöli, amivel a 
szervezet céljainak elérésére készteti beosztottjait. 
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Megkülönböztetünk külső és belső motivációt. A külső motiváció egyaránt lehet dicséret vagy 
büntetés egy másik személy részéről,  míg a belső motiváció esetében a maga a cselekvés 
végrehajtása is jutalomnak tekinthető (kíváncsiság, érdeklődés, elégedettség, szórakozás). Az 
emberi  agy  megjutalmazza  saját  magát  a  teljesítményért  azzal,  hogy  fokozott 
boldogságérzetet  teremt.  Mind a  külső,  mind  a  belső  forrást  hajtóerőnek  tekinthetjük,  de 
például a dicséret és a pénz, mint külső motivációs források csak rövid ideig motiválnak. Az 
emberek számára fontos, hogy egyensúly alakuljon ki a külső és a belső motivációk között. 
Például a túl sok külső ösztönzés visszafogja az egyén belső motivációjának erejét. 

A motiváció tehát egy komplex jelenség, ezért nehéz megmondani, hogy hogyan kell másokat 
ösztönözni. A nehézséget a következő tényezők okozzák:
- A motívumok komplex rendszert alkotva befolyásolják az emberi viselkedést, különféle 

cselekvésekre késztetnek.
- Közvetlenül nem figyelhetők meg, csak a viselkedésen keresztül.
- Az egyes motívumok különböző erősségűek és dinamikusan változnak.

Az  együttműködés  nem jön  létre  csupán  attól,  ha  az  együttműködő  viselkedési  formákat 
jutalmazzák  a  szervezetnél.  Az  emberek  sokszor  gondolják  azt,  hogy  ha  a  saját 
együttműködési területen jó teljesítményt nyújtanak, akkor a főnökeiknek „gondoskodni” kell 
róluk.  Az  ösztönzők  túlhangsúlyozása  olyan  kultúrát  alakíthat  ki,  hogy  az  emberek  azt 
gondolhatják: ha a cég szeretné, hogy megcsináljam, akkor díjaznia kell a munkámat (Weiss – 
Hughes, 2005). Herzberg (2003) a KITA (kick in the ass) fogalmán keresztül mutatja be, 
hogy a vezetők által gyakran alkalmazott módszerek (jutalom, pénz, jobb állás, előmenetel), 
nem vezetnek motivációhoz. Például a fizetések folyamatos emelése csupán arra motiváció, 
hogy  újabb  fizetésemelést  kérjenek.  Járulékos  juttatás  egy  idő  után  nem  jutalom,  jár  az 
alkalmazottnak.  A  munkatársak  bevonása  a  legtöbb  esetben  nem arról  szól,  hogy  önálló 
valódi  teljesítményt  nyújtsanak,  hanem arról,  hogy  úgy  érezzék,  mintha  eredményt  értek 
volna  el.  A  rendelkezésre  álló  tapasztalatok  tehát  azt  sejtetik,  hogy  a  külső  ösztönzők 
korlátozott  hatásúak.  Illetve  a  legtöbb  esetben  azok  az  emberek,  akik  reagálnak  az 
ösztönzőkre,  már  serényen  dolgoznak  (Nicolson,  2003).  Az  együttműködésre  ez 
hatványozottan igaz. Elsősorban és hosszabb távon nem ösztönzők függvénye, sokkal inkább 
belső motivációból fakad. Az embereket kívülről nem, vagy csak korlátozott mértékben lehet 
motiválni,  erre  elsősorban  ők  saját  maguk  képesek.  Ezért  a  vezetők  feladata,  olyan 
körülmények  teremtése,  amelyek  között  a  bennük  levő  motivációk  felszabadulnak és 
megvalósítható célok irányába vezetődnek le (Nicolson, 2003). A változás vagy belülről jön, 
vagy egyáltalán nem következik be. Nicolson eszközt is ajánl. Ez a decentrálás (a fogalom 
Piaget,  J.  francia  pszichológusnevéhez  fűződik).  A  decentrálás  alapja  az  empátia.  A 
motivációs kötelezettség a szubjektumról az objektumra, a főnökről a beosztottra helyeződik 
át.  A  menedzsernek  az  alkalmazottat  nem  megoldandó  problémának,  hanem  megértendő 
embernek kell tekintenie. Az alkalmazott gyakran bezáródik, és ennek oka lehet, hogy úgy 
érzi, a főnök nem igazán törődik vele. A bezáródás megszüntetése az alkalmazott részvételét 
teszi szükségessé. A módszer a tudásmegosztás ösztönzésében is hatásos lehet, és egyben arra 
is  felhívja  a  figyelmet,  hogy  a  szervezeteknek  nemcsak  a  tudás  jobb  menedzselését  kell 
megtanulniuk, hanem azt is, hogy a birtokukban levő tudással humánusan kell gazdálkodniuk. 
Henry Fordnak tulajdonított  kijelentés  – „Nem értem,  miért  kell  nekem egy teljes  embert 
foglalkoztatnom  és  fizetnem,  amikor  csak  két  kézre  van  szükségem.”  –  ma  már  nem 
biztosíthat  hosszú  távú  sikert  egy  szervezet  számára.  A  tudás,  mint  tőke,  versenyelőnyt 
biztosíthat a szervezetnek, de előbb ki kell nyerniük az emberek fejéből. A szervezeteknek 
össze  kell  hangolniuk  a  gazdasági  eredményre  törekvést,  a  humánerőforrással  való 
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gazdálkodással.  Ez azért is különösen fontos, mert a tudást alapvetően az egyének hordozzák. 
Azonban a decentrálás sem működik minden esetben, hiszen a szervezetekben a hatalom, a 
befolyásolás  képességének  eloszlása  nemcsak  a  formális  hatáskörökhöz,  a  szervezeti 
hierarchiához igazodik, hanem bármilyen más, a vállalat számára fontos és monopolizálható 
forráshoz is (Bőgel, 1999). Így a tudás szerepének megnövekedésével a szervezeteken belül 
megerősödnek a szakértők hatalmi bázisai. Ezeket a szakembereket nem érdekli a vezetőség 
empátiája,  az  ő  „bezáródásuk”  oka  nem az,  hogy a  főnök nem eléggé  „törődő”.  A piaci 
versenyben  a  tudás  birtoklása  képes  differenciálni  a  szereplőket,  ezért  a  birtoklást  sokkal 
inkább  kíséri  versengő,  mint  együttműködő  magatartás.  A  hatalom  birtokosai  számára 
kitágulnak  a  lehetőségek,  nagyobb  mértékben  juthatnak  anyagi,  illetve  nem  anyagi 
előnyökhöz, mint akik nem rendelkeznek valamilyen monopóliummal. 

A paradoxon,  hogy a  fenti  jelenség  mellett  egy másik  is  létezik.  Az a  személy,  aki  nem 
hajlandó megosztani tudását, nem teszi ki a kirakatba azt a tudást, amivel rendelkezik, nem 
fogják értékelni, megvenni tőle, mert nem ismerik, hogy mivel rendelkezik. Ilyen értelemben 
a tudásmegosztás sokkal inkább kényszer, mint motiváció kérdése. Vagyis kockáztatnom kell, 
mert ha nem mutatom meg amim van, nem tudom eladni. Ha nem leszek együttműködő, majd 
a  másik  lesz  az,  őt  kinevezik,  engem  pedig  elküldenek.  Ezt  támasztja  alá  Tomka  János 
(Fejjáték, 2006), aki szerint a tudás megosztását három tényező motiválja. (1) Aki szeretne 
hírnévre, tekintélyre szert tenni a vállalaton belül. (2) A tudás cserekereskedelem, azaz segítek 
– más  fontos  elfoglaltságom helyett  –  a  kollégámnak,  ha bízom abban,  hogy rendelkezik 
olyan ismeretekkel, melyekre nekem lehet a jövőben szükségem. (3) És az altruista típus, aki 
önzetlenül segít. Ez utóbbi a szakmaszereteten, a szervezet érdekeinek maximális szolgálatán 
vagy a  másik  segítésének  természetes  vágyán  alapul.  Tomka  által  meghatározott  első két 
tényező a tudás megosztásának kényszerére épül. Emellett valóban mindig vannak és lesznek 
olyanok (altruisták), akik önzetlenül adják át tudásukat. Erre azonban a tudásmenedzsment, a 
szervezet,  a  gazdaság  nem  építhet,  egyrészt,  mert  erre  kényszeríteni  nem  lehet  senkit, 
másrészt  korlátozott  számuk  miatt.  Ráadásul  ezeket  az  embereket  környezetük  gyakran 
baleknak tartja, mivel nem használják ki a lehetőségeiket.

Akár  motiváció  (belső  vagy  külső),  akár  kényszer  visz  rá  valakit  a  tudásmegosztásra, 
felmerülhet  a  meritokrácia  veszélye.  Az elmélet  szerint  az  egyének  felemelkedési  esélyét 
tehetségük, intelligenciájuk határozza meg. De ki definiálja a tehetség, teljesítmény miben- 
létét? A hierarchikusan felépülő szervezetekben a vezetők hajlamosak saját magukat, vagy a 
hozzájuk közelálló személyeket kijelölni "szakértőknek". Ennek következménye az lesz, hogy 
az "alulról"  érkező kérdéseket  továbbra is  "felülről"  válaszolják meg,  így a  hagyományos 
felállás akár tovább erősödik. Tehát fennáll a kockázata annak, hogy a privilegizált helyzetben 
levők rögzítik, mi számít érdemnek. A tudás megosztása így sokszor jár konfliktussal, amely 
konfliktus hatására rendszeresen ütközik a tudásalapú és a hierarchikus hatalom. A laposabb 
szervezeteknél a vezetők rendszerint lehetővé teszik olyan hálózatok kialakulását, ahol bárki 
lehet szakértő.

II.4.10.  A tudásmegosztás fajtái

A tudásmegosztást több szempont alapján is csoportosíthatjuk. 
1. A  tudás  átadása  megvalósulhat  közvetetten  vagy  közvetlenül.  Közvetett  tudásátadás 

esetén a tudás továbbítása nem kifejezett cél, a folyamat akaratlan módon zajlik le, mint 
például a munkakörök cseréje vagy átszervezése esetén. A közvetlen tudásátadás viszont 
az  ismeretek  irányított  módon  történő  átvitelét  jelenti.   Ilyen  lehet  például  egy 
továbbképzés, egy mentori kapcsolat.
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2. A  tudásmegosztás  lehet  kikényszerített  vagy  spontán.  A  szervezeti  folyamatok  során 
keletkező  dokumentálandó  információk  és  tudáselemek  megfelelő  időben,  helyen  és 
módon történő rögzítésének egyik eszköze lehet a kikényszerített tudásmegosztás. Ez az 
adminisztrációs  kötelezettség  általában  szigorúan  szabályozott,  ezért  könnyen  nyomon 
lehet  követni  annak  meg-,  illetve  meg  nem  valósulását.  A  tudásmegosztás  e  típusa 
általában  egy  megfelelő  információs  technológiai  infrastruktúrával  van  alátámasztva, 
amely lehetővé teszi a tudásmegosztás mértékének mérését, és ennek alapján jutalmazását. 
A spontán tudásmegosztás kényszer nélkül történik meg. Ebben az esetben a szervezet 
tagjai önként osztják meg tudásukat. A tudásmegosztásnak ez a fajtája alapvetően nem 
technikai alapú. Feltétele egy támogató vállalati kultúra megléte.

3. Az, hogy a tudásmegosztás hogyan történik, függ a megosztani kívánt tudás fajtájától. Az 
explicit  tudás  mivel  könnyebben kodifikálható,  írott  formában  is  megosztható.  A tacit 
tudás  nehezen  megragadható,  ezért  megosztása  elsősorban  közvetlen  interakció  során 
lehetséges.

4. A  tudásmegosztása  történhet  formális  (továbbképzés,  értekezlet,  tudástérkép)  és 
informális (folyosói beszélgetés, partneri kapcsolatok) csatornákon keresztül.

II.4.11. A tudásmegosztás mérése

A tudásmegosztás mérhetősége más és más fokot ér el attól függően, hogy a tudásmegosztás 
melyik fajtájáról van szó. Mivel a mérés akkor szolgálja a legjobban a vele elérni kívánt célt – 
az  igazságos  értékelést  –,  ha  kellően  konzisztens  és  egzakt. A  spontán,  implicit  tudáson 
alapuló, informális tudásmegosztás mérhetősége sokkal problémásabb, mint a kikényszerített, 
explicit tudáson alapuló, formális tudásmegosztás mérése. 

A  legegyszerűbben  az  elektronikus  úton  történő  tudásmegosztás  mérhető.  Például  az 
intranetes  hálózaton  keresztül  történő  méréskor  beépített  mérési  metódusok  segíthetnek  a 
számszerűsítésben.  Ilyen lehet az egyes témákhoz való hozzászólások számának a mérése. 
Annak, aki rendszeresen megválaszolja a feltett kérdéseket, magasabb fokú a tudásmegosztási 
hajlandósága, mint annak, aki csak ritkán, vagy sohasem reagál. A válaszok száma azonban 
csak  a  hajlandóságot  méri,  annak  használhatóságát  nem.  A  személyes  interakciók  során 
történő  tudásmegosztás  ennél  bonyolultabb.  Ebben  az  esetben  a  mérhetőség  alapja  lehet 
például  a  „tudást  kapó”  helytállásának  mérése.  A  legnagyobb  kihívás  az  informális 
kapcsolatokból származó tudásgyarapodás beazonosítása. Ez sok esetben nem is történik meg. 
Ennek ellenére az ilyen tudásmegosztási formák – mint például a kollegák tájékozottságának 
növelése – hasznosak lehetnek a szervezeti tagok, illetve a szervezet számára. 

II.5. Együttműködés (kooperáció) és versengés (kompetíció)

Valahányszor  a  tudásmegosztásról  beszélünk,  felvetődik  az  együttműködés  problémája. 
Különösebb  magyarázat  nélkül  hajlandók  vagyunk  elfogadni,  hogy  a  tudás  megosztása 
kooperáció  nélkül  nem létezik.  De mit  is  jelent,  ha  együttműködők  vagyunk,  és  ha  nem 
vagyunk azok?

Az  együttműködés  tulajdonképpen  egy  cselekvési  stratégia,  a  szociális  viselkedés  egyik 
alapvető  formája,  amely  meghatározza,  hogy  valaki  mennyire  tudja  hétköznapi  és 
munkakapcsolatait hatékonyan, sikeresen működtetni. A csoport- és a társadalom-szerveződés 
legfontosabb elvének tekinthetjük. Már az ókori görögök is úgy tartották, hogy a polgárok 
kooperációja nélkül nem lehetséges jól működő állam. Ha tehát valaki együttműködik, akkor 
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másokkal közösen, összhangban tevékenykedik. Az együttműködésben ezért mindig jelen kell 
lennie  egy  közös  célnak,  függetlenül  attól,  hogy  valós  vagy  képzelt  tétje  van  az 
együttműködésben részt  vevők számára.  Ez a cél  bármi lehet,  akár maga a kooperáció is. 
Ezzel  szemben  a  versengés  inkább  az  individualitásra  motivál.  Aki  verseng,  másokat 
megelőzni  igyekszik  egy  cél,  vagy  egy  teljesítmény  elérésében.  A  személyközi 
kapcsolatokban  a  versengés  ölthet  tisztességes  és  tisztességtelen  formát.  Ezeknek  a 
formáknak a megjelenése főként a helyzet sajátosságainak, illetve a résztvevők önmagukhoz 
és társukhoz való viszonyulásának függvénye.

Sills  (1968)  a  kooperatív  viselkedés  öt  típusát  különbözteti  meg:  az  automatikus,  a 
hagyományos,  a szerződéses, a vezérelt  és a spontán kooperációt.  E típusok azonban csak 
elméletileg  választhatók  szét,  mivel  szinte  valamennyi  egyszerre  figyelhető  meg  a 
legkülönbözőbb emberi tevékenységekben. 
1. Az  automatikus kooperáció alapvetően  ösztönös alapú,  ezért  elsősorban az állatvilágra 

jellemző együttműködés,  de megfigyelhető  az emberek  között  is.  Itt  az  érdekek olyan 
közösségéről van szó, amelyek pusztán ökológiai helyzetből következnek. Ha például két 
csoport,  amelyeknek  érdekei  hasonlóak,  olyan  külső  fenyegetéssel  találkozik,  amely 
mindkettőjük  biztonságát  érinti.  Ez  olyan  védekezési  mechanizmust  válthat  ki,  amely 
bizonyos fokú kooperációt eredményezhet a csoportok között, annak ellenére, hogy csak a 
saját biztonságukat tartják szem előtt. 

2. A hagyományos kooperációt a tradicionális  társadalmi normák szabályozzák.  Ebben az 
esetben a hagyományok előírják az együttélés, a közös tevékenységek szabályait, s ezek a 
szabályok áthághatatlanok. 

3. A szerződéses kooperáció a közös viselkedés minden részletét törvényileg szabályozza. A 
kooperációnak ez a típusa a modern társadalmak legfontosabb szervező elve.

4. A  vezérelt  kooperáció legelemibb  példája  a  katonai  szervezet,  de  gyakran  fellelhető 
nagyvállalatoknál vagy a közigazgatásban is. Ebben az esetben gyakran előfordul, hogy a 
kooperációban résztvevők közül  nem mindenki  ismeri  fel  a  közös  célt.  Általában  egy 
személy,  vagy egy szűk csoport  irányítja  a  többiek  viselkedését  egy „közös” cél  felé, 
mintegy racionalizálva a többiek viselkedését.

5. A  spontán kooperációt az adott helyzet  hozza létre.  Elsősorban azokra a közösségekre 
jellemző,  amelyekben  eleve  egyetértés  uralkodik.  Itt  ugyanis  könnyebb  a  közös  cél 
felismerése, másrészt semmi nem akadályozza az együttműködést. 

A  mai  modern  szociológiai,  pszichológiai  kutatások  leginkább  a  vezérelt  és  a  spontán 
együttműködéssel foglalkoznak. Dolgozatom is elsősorban a spontán kooperáció vizsgálatára 
irányul.

A spontán együttműködés problémájának továbbgondolására ad támpontot a 20. század első 
felében  született  játékelmélet7 –  hosszabb  nevén:  stratégiai  játékok  elmélete  –,  amely  az 
együttműködés  és  versengés  különféle  kombinációi  által  megvalósuló  társas  helyzeteket, 
konfliktusokat vizsgálja. A „játék” elnevezés onnan ered, hogy a játékokban megtalálhatók a 
konfliktusok  főbb  elemei,  bemutatásuk,  tanulmányozásuk  viszonylag  egyszerű.  Ezért,  a 
játékelmélet „játék” szóval illet minden olyan más helyzetet is, amelyben konfliktus lép(het) 
fel.  A  stratégia  szó  pedig  arra  utal,  hogy  az  elmélet  célja  a  lehetséges  stratégiák  közül 
kiválasztani  a  legjobbat.  A játékelmélet  egyik  zsenialitása  abban  rejlik  –  mint  a  legtöbb 
zseniális elméleté –, hogy bonyolult jelenségeket nagyon egyszerűen képes megmagyarázni – 
ez  alapvetően  matematikai  alapjainak  köszönhető;  kevés  axiómával,  kevés  szabállyal 
dolgozik  és  többé-kevésbé  kvantitatív.  A  másik  ok,  hogy  elég  általános  ahhoz,  hogy  a 

7 A játékelmélet rövid történeti áttekintését és az alapfogalmait a 2. számú melléklet tartalmazza.
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jelenségek  széles  körében  eredményesen  alkalmazható  legyen;  számos  érdekes  konfliktus 
lényeges  elemeit  megvilágítsa.  Az  esetek  többségében  előre  jelezhetjük  a  résztvevők 
legvalószínűbb  viselkedését,  annak ellenére,  hogy a  kutató  nincs  könnyű  helyzetben,  hisz 
adatainak nagy részét olyan tényezők határozzák meg, mint személyiség (az egyén fizikai, 
érzelmi  beállítottsága,  egészségi  állapota,  különféle  képességei,  stb.)  és  a  társadalmi 
környezet. 

Míg  kezdetben  a  játékelmélet  a  versengő  viselkedésformák  leírására  fókuszált,  a 
későbbiekben  fokozatosan  az  együttműködő  stratégiák  felé  fordult.  E  kutatások  egyik 
eredménye,  az  a  felismerés,  hogy  a  kooperáció  megvalósulása  alapvetően  két  feltételhez 
köthető. Az egyik feltétel az, hogy a résztvevő egyéneknek meg kell bízniuk partnereikben, és 
mindenkinek  tudnia  kell,  hogy a  többiek  megbíznak  benne.  A kölcsönös  bizalomról  való 
tudásnak is vannak feltételei:
- a résztvevők közötti információáramlásnak akadály nélkülinek kell lenni,
- és kölcsönösen tájékozódhatnak azonos helyzetmegítélésükről, értékrendszer fennállásáról 

és a racionális gondolkodás képességének meglétéről.

Az együttműködés két alapvető feltétele tehát a kommunikáció és a bizalom. A kooperáció 
tanulmányozásának  további  eredménye  közé  tartozik  annak  megállapítása,  hogy  a 
csoportkohézió  és  a  hatékonyság  akkor  a  legnagyobb,  ha a  csoport  tagjait  egy közös  cél 
megvalósítására  ösztönözzük.  Az  is  bebizonyosodott  e  kutatások  alkalmával,  hogy  a 
kooperatív vagy kompetitív viselkedés választása erősen kultúrafüggő. 

A fentiek alapján az együttműködés kialakulását tehát több dimenzió mentén is vizsgálhatjuk:
- Közös cél. A szervezeti tagoknak tudniuk kell, hogy milyen cél érdekében van szükségük 

a  tudásukra.  Legyen  határozott  ok vagy cél  a  tudás  megosztására,  csak  úgy általában 
megosztani,  nincs  értelme.  Ehhez  először  is  rendelkeznünk  kell  megosztható  tudással, 
majd  a  feladatokat  le  kell  bontani  viselkedési  szinten.  Ennek  elmaradása  vezetői 
probléma. 

- Bizalom.  A bizalom garanciákra épülő,  tudatos szintre  hozott,  kölcsönös bizalom kell, 
hogy legyen. Ez hosszú időn keresztül fokozatosan, kölcsönös ellenőrzés mellett alakul ki. 
A bizalmat  gyorsan el  lehet  veszíteni,  de annak újraépítése  nagyon nehéz.  A bizalom 
kiépítésében fontos szerepe van személyes találkozásoknak.

- Kommunikáció. Az együttműködő és a versengő felek között minden irányú (horizontális, 
vertikális)  kommunikációra  van  szükség.  Közös  nyelv-,  szóhasználat  nemcsak  az 
érthetőséget növeli, de segít a munkatársak összekovácsolásában is.

- Motivációk. Meghatározó, hogy mi az, amit teljesítménynek tekint valaki. A döntés iránya 
mindig  személyes.  Azt,  hogy az együttműködést  vagy a  versengést  választja-e  valaki, 
befolyásolni lehet ösztönzőkkel,  de a végső döntés az egyéntől függ. Biztosan lesznek 
olyanok is, akik versenyezni, mások eszén túl akarnak járni. 

- Kockázat - cél - kifizetődés viszonya. Az együttműködésnek természetesen van kockázata, 
de vannak előnyei is. Amikor egy személy arról dönt, melyik viselkedésformát választja, 
számba veszi azok kifizetődését. A tudásmegosztásnak természetesen vannak előnyei és 
egyben haszonáldozatai is (21. táblázat).

- Egyéni  és  csoportnormák. Az  eltérő  kultúra  és  vonatkozási  rendszer  gátolja  az 
együttműködés létrejöttét. A normák eltérésére alapvetően három tényező van hatással. A 
különböző szerepfelfogások (hierarchia fenntartó vagy probléma centrikus felfogás), az 
érdekviszonyok  eltérése  és  az  időben  előzetes  események  hatása  (az  együttműködés 
szempontjából fontos, hogy meg tudom-e bocsátani a botlást, továbbra is fenn tudom-e 
tartani az együttműködést).
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A valóságban ritkán léteznek tisztán együttműködő vagy tisztán versengő viselkedések. Az 
együttműködést  és a versengést  gyakran  csupán egymás  ellentéteiként  mutatják be.  A két 
viselkedéstípus azonban sokkal inkább egymás mellett létezik. Minden versengés megkövetel 
ugyanis  egy  előzetes  kooperációt  a  tekintetben,  hogy  mi  a  cél,  amit  el  kell  érni,  mik  a 
szabályok, és milyen szankció jár a szabályok megszegéséért. Ha ezt nem tisztáznánk, akkor 
már nem versengésről lenne szó, hanem háborúról. És fordítva is igaz, például a kooperáció 
időnként nem szolgál egyebet, mint a jobb esélyek biztosítását a túlélésért folytatott harcban. 
Míg  a  versengés  konfliktust  előidéző  tényező,  az  együttműködés  elősegíti  a  konfliktusok 
megoldását.

II.6. Megközelítések

Fontos,  hogy egy kutatás  folyamán  az alapfeltételezéseket  tudatosan válasszuk meg.  Mint 
közgazdász  azt  is  jól  tudom,  hogy  szükségesek  az  egyszerűsítések,  mert  a  modellezés 
megkönnyíti a vizsgálatot. E témakör esetében azonban ezek a követelmények igen nehezen 
valósíthatók  meg.  Sokszor  hangoztatjuk,  hogy  a  tudás  és  a  tudásmenedzsment 
interdiszciplináris  fogalom,  így  akik  arra  vállalkoznak,  hogy ezen  a  területen  végezzenek 
kutatásokat, több tudomány területén is meg kell próbálniuk tájékozódni, ami nem könnyű 
feladat. 

Egy picit filozófus, informatikus és biológus.
A szervezetekben zajló tudással kapcsolatos tevékenységek (mint például annak megosztása) 
feltárása szükségessé teszi,  hogy törekedjünk a tudás több oldalú megközelítéséhez,  és ne 
egyszerűsítsük azt le egyik vagy másik felfogás szerint. A II.3.3. fejezetben idézett Venzin 
(1998) tudás közelítéseit felhasználva: ötvözni kell a kognitivista és a konnektivista felfogást 
az autopoietista értelmezéssel.

Egy picit pszichológus és szervezetelméleti kutató.
Sveiby (2000) a tudásmenedzsment témájával foglalkozó kutatókat négy csoportba sorolta be. 
A  besorolás  alapja,  hogy  a  tudást  objektumként  vagy  folyamatként,  illetve  egyéni  vagy 
szervezeti szinten vizsgálják (9. táblázat). 

9. táblázat: A tudásmenedzsment kutatók tipológiája (Sveiby, 2000)

Objektum Folyamat

Szervezet Újraszervezéssel foglalkozók Szervezetelméleti kutatók

Egyén Mesterséges intelligenciakutatók Pszichológusok

A tudásmegosztás  elsődlegesen egyének között  zajló folyamat,  de nem lehet  eltekinteni  a 
szervezeti szinttől sem. Az egyén nem szakítható ki a környezetből a vizsgálat során, hisz a 
szervezet,  amely valamilyen  értékrendet közvetít  a tagok felé,  nagymértékben befolyásolja 
azok viselkedését.

Egy picit szociológus, még inkább szociálpszichológus.
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A  kitűzött  célok  megvalósítása  érdekében  foglalkozni  kell  az  emberek  szociális 
magatartásával, valamint a személyes motívumok, értékképzetek keletkezésével, alakulásával 
és vizsgálni kell a szervezeten belüli kapcsolatrendszereket.

Egy picit közgazdász.
Ha  elfogadjuk  a  közgazdaságtan  normatív  felfogását,  amely  tárgya,  hogy  a  gazdaság  jó 
működése érdekében szükséges intézkedéseket meghatározzuk, akkor ehhez a tudományhoz 
is  kapcsolódnunk  kell.  Mivel  a  szervezeteket  a  mikroökonómia  egyik  alapegységeinek 
tekintjük,  azok jó működése  (ha rábírjuk a  tudás megosztására  az embereket,  akkor e cél 
érdekében dolgozunk) egyúttal az egész gazdaság bővülését jelenti. 
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III. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS JELLEMZŐI ÉS EREDMÉNYEI

III.1. Az alkalmazott módszertan

A kutatás  a  tudás  mibenlétének,  a  tudásátadás  lehetőségeinek  és  korlátainak  vizsgálatára 
irányul  a  szervezeteken  belül.  A  szervezet  fogalmát  úgy  értelmezem,  mint  egymással 
kölcsönös függőségi viszonyban álló csoportok hálózata, ahol a különböző csoportokat és 
a  csoportokat  alkotó  különböző  egyéneket  az  együttműködés  és  a  versengés  jellemzi 
(Gouldner, 1954). 

III.1.1. A kutatási módszertan

A kutató számára az igazi kihívást a konkrét kutatás problémáinak feltárása jelenti. Babbie 
(1996)  szerint  hipotéziseket  felállító  és  azokat  tesztelő  kutatási  megközelítés  akkor 
alkalmazható,  ha  az  adott  terület  kiforrott  elméleti  háttérrel  rendelkezik,  amely  alapján  a 
kutató feltételezéseket fogalmazhat meg, amiket azután tesztelhet. Kiforratlan terület esetében 
a kutató nagyobb kockázatot vállal hipotézisek megfogalmazásakor, ilyen esetben célszerűbb 
a kutatás során olyan elmélet kifejlesztése, mely későbbi tesztelések alapjául szolgálhat.  A 
tudásmenedzsment  területe  inkább  kiforratlannak  tekinthető,  ezért  a  feltáró  kutatás 
alkalmazása jobban megfelel  a kutatás céljainak.  Így a kutatásom vezérvonalát  alapvetően 
induktív  módon megválaszolható  kérdések  mentén  kívánom  követni,  kivételt  képez  a 
tudásmegosztásban  résztvevők  konfliktus  helyzeteinek  vizsgálata,  amelyet  részben  a 
játékelmélet alapfeltevéseinek a segítségével végzek el. 

Az  indukció  (rávezetés,  általánosítás)  az  egyik  legtöbbet  használt tudományos  módszer, 
melynek  lényege,  hogy az  általános  törvényszerűség  megfogalmazásához  egy sor  konkrét 
esemény  alapján  jutunk  el.  E  módszer  megalapozása  Bacon  (1952)  nevéhez  fűződik.  Az 
indukcióval kapcsolatban David Hume azonban felvetett néhány kérdést. Ezek közül az egyik 
legjelentősebb,  hogy  számos  egyedi  megfigyelés  szerint,  ha  az  „A”  típusú  esemény 
összefüggésbe hozható a „B” típusú eseménnyel, még sem feltételezhetjük, hogy a következő 
megfigyelt „A” típusú esemény összefüggésbe hozható majd egy „B” típusú eseménnyel. Az 
ún.  „Hume  probléma”  lényege  az,  hogy  függetlenül  az  adott  jelenséggel  kapcsolatos 
megfigyelések  számától,  nem vonhatunk  le  olyan  következtetést,  hogy az  bekövetkezik  a 
jövőben, mivel  nincs logikai  alapunk feltételezni  a jövő hasonlóságát a múlthoz.  Bertrand 
Russell (1931:79) elfogadja ugyan, hogy Hume problémája aláaknázza a tudomány empirikus 
alapját,  de ezt írja: „Mivel ez a kétely gyakorlatilag a tudásunk egészét érinti,  elmehetünk 
mellette, és pragmatikusan feltételezhetjük, hogy megfelelő biztosítékok mellett az induktív 
eljárás elfogadható”. A gyakorló tudósok általában, ha nem is filozófiailag, de az empirikus 
kutatásban  felülkerekednek  a  Hume-féle  problémán.  Azzal  érvelnek,  hogy  minden  olyan 
tudományos megfigyeléssel,  amely megfelel az alapul tekintett törvényszerűségnek, megnő 
annak a valószínűsége, hogy a törvényszerűség igaznak bizonyul legközelebb. Karl Popper 
(1976)  és  Magee,  (1973)  e  probléma  kiküszöbölésére  a  tudomány  számára  a  hamisítás  
módszerét ajánlja,  amelyet  Magee  a  következőképpen  fogalmaz  meg.  „Ne  kerüljük 
rendszeresen a cáfolatot sem ad hoc hipotézisek, sem ad hoc definíciók alkalmazásával, sem 
pedig  úgy,  hogy  rendszeresen  megtagadjuk  az  alkalmatlan  kísérleti  eredmények 
megbízhatóságát… elméleteinket a lehető legegyértelműbben fogalmazzuk meg, és a lehető 
legvilágosabban a cáfolat elé tárjuk azokat” (Magee, 1973:23). Popper (1976) úgy véli, hogy 
a  feltáró  kutatás  során  a  kutató  már  rendelkezik  valamilyen  alapfeltevésekkel,  amelyek 
alapján  a  kutatás  célját  kijelölte,  és  amelyek  a  kutatás  menetét  meghatározzák.  Ezek  az 
alapfeltevések  nemcsak a  kutatás,  hanem a kutató  részét  is  képezik,  így  minden kutatás 
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esetében számolni  kell  szubjektív  elemekkel.  A kutatónak  ezért  alá  kell  támasztania  az 
előfeltevéseit, hogy a szubjektív megközelítést kontrollálni lehessen, és nyitottnak kell lennie 
az alapfeltevéseknek ellentmondó tények elfogadására is. Kuhn (1984) nem követi a Popper 
által  javasolt  elutasítási  utat,  szerinte  a  tudósokat  a  közös  tematikával,  szabályokkal  és 
gyakorlattal rendelkező közös paradigma szocializálja. Az uralkodó paradigmán időről-időre 
át  lehet  lépni.  Kuhn azt  állítja,  hogy mivel  nincsenek olyan  független  „tények”,  amelyek 
alapján a paradigmák között  választani  lehetne,  „a paradigmák közötti  verseny nem olyan 
csata, amit bizonyítással meg lehetne oldani” (Kuhn, 1984). Sokkal inkább olyan társadalmi 
csoportok közötti csata, amelyek különböző nyelveket beszélnek, és eltérő feltételezésekkel 
élnek. 

Az utóbbi  években a társadalomtudományok  alternatív  kutatási  módszereket  dolgoztak ki, 
hogy ellensúlyozzák a tudományos módszerrel járó problémákat. Ezeket a módszereket széles 
körben alkalmazzák  a  szervezeti  kutatásokban is.  A  fenomenológia néven ismert  felfogás 
annak elfogadásával  kezdődik,  hogy minden emberi  tevékenység a társadalom által  épített 
környezetben  valósul  meg,  és  minden  kutatás  szükségszerűen  szubjektív  –  a  kutató  vagy 
megfigyelő része a megfigyelt  rendszernek, attól nem válik külön. A társadalomtudományi 
vagy  szervezeti  kutatásokban  a  fenomenológiai  kutatási  módszerek  célja  tehát  az,  hogy 
értelmet,  jelentést  nyerjenek  az  érintett  személyek  nyelvéből  és  nézeteiből.  Ez  a  legtöbb 
esettanulmányos  kutatás  alapja.  Egy  másik,  az  antropológia  módszereire  épülő  – 
etnográfiának  nevezett - megközelítés célja az, hogy a megfigyelő belemerüljön a szociális 
környezetbe,  és tudatosan vizsgált  szubjektum részévé váljon, így tehát a szubjektivitásból 
inkább erősség lesz, mint gyengeség.  Molnár (2002) Polányi Mihály munkásságát elemezve 
kiemeli,  hogy Polányi  szerint  a  tudományos  módszer  mindig  is  bizonytalan  marad,  mert 
igényli  a  kutató  hallgatólagos  tudáson alapuló  döntését.  Megismerésünk  sohasem  lehet 
személytelen  és  objektív:  mindig  szükséges  a  személyesség,  a  személyes  ítéletalkotás.  E 
meghatározások nem az emberi tudat hiányosságai, hanem a tudás lényeges alkotó elemei, 
tudásunk e meghatározatlanságokkal alakul ki. 

A konkrét kutatás során egyaránt alkalmazok deduktív és induktív módszereket. A deduktív 
jellegű vizsgálat során a játékelmélet egyik alapvető problémáját – versengés és kooperáció – 
terjesztem ki a tudásátadásban fontos szerepet játszó egyének magatartásának vizsgálatára. 
Ezután  az  itt  felmerült  problémákra  alapvetően  induktív  módon  keresem  a  választ.  A 
problémák  induktív  módon  történő  feldolgozásához  nagy  segítséget  nyújtanak  a  feltáró  
jellegű kutatások,  amelyek  egy  terület  mély  összefüggéseinek  megértését  biztosítják,  bár 
esetenként hátrányuk, hogy a kutatási kérdésekre nem adható egyszerű, egyértelmű válasz. Az 
induktív kutatási folyamatot Hart (1998) a következő lépésekre osztja:
1. Információk és adatok összegyűjtése;
2. A jelenséggel kapcsolatos kérdések megfogalmazása;
3. Adat-kategorizálás a kérdéseknek megfelelően;
4. Az adatok mintázatának megfigyelése, lehetséges elméletek megfogalmazása;
5. Az elmélet tesztelése, fejlesztése, más elméletekkel való összehasonlítása.

A  kutatás  feltáró  jellege  miatt  elsőre  a  kvalitatív  kutatási  megközelítés  tűnik  a 
legkézenfekvőbbnek. Ilyen kvalitatív kutatási módszer a terepkutatás.  Terepkutatás esetén a 
kutatónak lehetősége  van arra,  hogy a kutatás  tárgyát  közvetlenül  vizsgálja.  A kutatáshoz 
kapcsolódó folyamatokat ebben az esetben a kutató akár passzív  megfigyelőként, vagy akár 
aktív résztvevőként közvetlenül vizsgálhatja. Terepkutatás alkalmával a megfigyelés mellett 
az adatgyűjtés másik eszköze az  interjúkészítés.  Az interjúzás lehetőséget nyújt  arra, hogy 
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újabb és  újabb  kérdésekkel  a  vizsgált  problémára  fókuszáljunk,  pontosítsuk  kérdéseinket, 
elkerüljük az esetleges félreértéseket. 

Egy  másik  módszer  lehet  a  kérdőíves  felmérés,  amely  alkalmas  egy  adott  objektumhoz 
kapcsolódó  jellemzők  részletes  megismerésére.  Ez  a  kutatási  forma  felhasználható  mind 
kvalitatív, mind kvantitatív kutatás lefolytatására abban az esetben, ha a kutatás nagyszámú 
válasz feldolgozása épül.  A kérdőíveket akkor célszerű használni,  ha a kutatónak kiforrott 
elképzelési vannak a kutatás összetevőiről, dimenzióiról, és ezeket igyekszik igazolni. Ezzel a 
módszerrel  szemben  a  legfontosabb  elvárás  –  helyes  alkalmazás  esetén  –,  hogy a  feltett 
kérdések egyértelműek legyenek. Ha ez a követelmény nem érvényesül, fennáll a veszélye, 
hogy a válaszadó másképpen értelmezi azokat, így a kapott válaszok összehasonlíthatatlanok, 
illetve torzak lesznek. Ilyen esetek kivédését szolgálhatja, ha a kutató definiálja a fogalmakat, 
melyeket  fel  kíván  használni.  Ez  azonban  hosszadalmassá  teheti  a  kitöltést,  esetleg  a 
válaszadót  összezavarhatja,  ami  rontja  a  válaszok  értékelhetőségét.  A  kérdőíves  kutatás 
hátránya még, hogy a kutató számára nem teszi  lehetővé az előre nem kalkulált  tényezők 
azonnali  beépítését  a  kutatásba.  Nem  elhanyagolható  előnye  viszont  az  ilyen  kutatási 
megközelítésnek, hogy képes nagy mintákat kezelni, és ezért a minta nagyságából adódóan a 
teljes sokaságra vonatkoztatatva jól általánosítható téziseket lehet meghatározni. 

A tudásmenedzsment területén a legtöbb kutató az  esettanulmányra épülő kutatási módszert 
alkalmazza. Yin (1993) szerint esettanulmányra alapuló megközelítés alkalmazható akkor, ha 
a  cél  a  szélesebb kutatási  terület  feltárása,  illetve  ha  a  kutatás  során a  kutatás  tárgyának 
környezeti tényezői is szerepet kaphatnak. Ebben az esetben a kutatás alapvetően a „milyen?” 
és „hogyan?” kérdésekre keresi a választ (Yin, 1994). Esettanulmányok használata irányulhat 
elméletek  tesztelésére,  kifejlesztésére,  illetve  kiegészítésére.  Az  esettanulmányra  épülő 
módszer mellett a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos vizsgálatok során lehetőség van nagyobb 
számú minta vizsgálatára is, ennek eszköze lehet a kérdőíves felmérés. 

Összehasonlítva  a  két  módszer  –  kérdőív  és  esettanulmány  –  előnyeit  és  hátrányait,  úgy 
gondolom, hogy kielégítőbb választ kaphatok a kérdőíves módszer alkalmazásával, melyet a 
következőkkel indokolom:
- A nagy elemszámú minta lehetővé teszi,  hogy a kérdésekre adott  válaszokat bátrabban 

általánosíthassam, mint egy-egy egyedi eset vizsgálata esetében.
- Többféle tevékenységi területen működő, különböző méretű szervezeteket tudok ez által 

összehasonlítani.
- Lehetőség nyílik a kérdőívek számítógépes programokkal történő feldolgozására.
- Ezt a módszert a tudásmenedzsment témakörén belüli vizsgálatoknál kevésbé alkalmazták 

eddig.  E  kutatás  eredményei  alátámaszthatják  a  módszer  alkalmazásának  nagyobb 
létjogosultságát ezen a területen.

Azt  a  gyakran  megfogalmazott  álláspontot,  amely  a  kérdőívek  hátrányának  tartja,  hogy 
alapvetően kvantitatív kutatási megközelítésre alkalmasak – például Punch (1998) szerint e 
módszerrel elsősorban az informatikai rendszerek használatával kapcsolatban lehet rögzíteni 
nagytömegű számszerű alapadatot  (pl.  tudáselem lekérés számossága,  gyakorisága).  Míg a 
tudásmenedzsment más területein (HRM, szervezeti struktúra, stb.) erre alig van lehetőség – 
megcáfolhatónak  tartom,  mivel  ez  a  probléma nem annyira  a  kutatási  módszertől,  sokkal 
inkább a kérdésfeltevéstől függ. Azoknál a kutatási kérdéseknél, ahol a kérdőíves felmérés 
nem adott elégséges választ, személyes interjúkat készítettem az adott témakörben. Ezen kívül 
felhasználtam  a  többéves  tréneri  tapasztalatom  során  szerzett  ismereteimet  is  a  kutatási 
felvetésekre való minél pontosabb reflektálásban.
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A  kvalitatív  kutatással  történő problémafeltárás  nem azt  jelenti,  hogy a  kutatás  elvégzése 
során a kutató nem használ fel számszerűsített adatokat, bár elsődleges célja nem az adatok 
megszerzése, hanem az összefüggések minél mélyebb feltárása és megértése (Blaxter et al, 
2001).  Véleményem  szerint  a  kvantitatív  és  kvalitatív  módszereket  nem  szabad  élesen 
elválasztani  egymástól,  ezek  között  gyakori  az  átfedés,  hisz  a  minőségi  adatok  gyakran 
számszerűsíthetők, például a kérdőívek esetében, amikor egy-egy minőségi ismérvhez egy-
egy  szám  is  rendelhető,  illetve  a  számszerű  adatokból  is  levonhatók  minőségi 
következtetések.  Természetesen  el  kell  ismerni,  hogy  bizonyos  esetekben  a  kutató  előtt 
nagyobbak  a  lehetőségek  például  egy  terepkutatás  során,  mivel  a  kvalitatív  kutatási 
módszerek  alkalmazásakor  nemcsak  az  előzetes  kérdésire  kaphat  választ,  hanem  olyan 
területekkel való kapcsolatot is felfedezhet, melyekre korábban nem gondolt, ugyanakkor a 
kutatás céljai szempontjából fontosak lehetnek (Oakley, 1999). 

III.1.2. A kutatás során alkalmazott kérdőív (1. számú melléklet) jellemzői

A dolgozat  témájából  következően a kérdőívvel  történő mérés  komplikáltabb  volt,  mint  a 
fizikai mennyiségek esetén lett volna. Ebben az esetben a mérést az absztrakt fogalmakhoz 
kapcsolódó,  megfigyelhető  dolgokon  keresztül  végezhetjük  el.  Minél  több  megfigyelhető 
indikátort tudunk összegyűjteni a képzetre vonatkozóan, annál nagyobb az esélyünk a mérés 
precizitására.  A vizsgált  fogalmat  akkor  tudjuk megragadni,  ha a  mért  indikátorok között 
bizonyos irányban együtt-járás bontakozik ki.

A kérdőívben alkalmazott kérdéstípusok:
- A feltett kérdések zömében zártkérdések voltak, így az előre adott kategóriák közül kellett 

választani.  A I.  rész összes kérdése,  a II.  rész összes kérdése, a III./1.2.4.  és a III./2/a 
III./2b részben zártkérdés.  A kérdőív III.  részében alkalmazok nyitott  kérdést:  a III.4/a 
tisztán nyitott kérdés, a III./2/a III./2b részben nyitott illetve feltételes kérdés. A nyitott 
kérdésnek nagy előnye,  hogy könnyebben megfogalmazható  és a  kitöltő  személy saját 
szavaival  írhatja  le  mondanivalóját.  Ezért  a  válaszokban  valószínűleg  nő  a 
torzításmentesség, de a feldolgozás számos hibát rejt a válaszok heterogén jellege miatt. A 
válaszok az eredeti formában nem összegezhetők, ezért kategóriákba kell sorolni azokat. 
A válaszkategóriák meghatározására nehéz egyértelmű szabályt találni. 

- A kérdőívben alkalmazott zártkérdésekre adható válaszok a következők voltak:
o egyrészt nominális változók, azaz csak egy válasz fogadható el.
o másrészt  „szubjektív”  ordinális  változók,  ez  esetben  a  válaszadás  sorba 

rendezéssel kellett, hogy történjen. 
- A kérdések kódolását a kérdés jellege határozta meg. 

o A nyitott kérdések kódolása az adatrögzítés végén történt a válaszkategóriák 
utólagos  meghatározásával.  Bár  ez  a  módszer  időigényes,  de  a  kategóriák 
meghatározásához alapos átgondolásra van lehetőség.

o A zárt kérések kódolása nominális változó esetén: 
Első válasz = 1
Második válasz = 2
Harmadik válasz (amennyiben volt) = 3
Nem válaszolt = üres

o A zárt kérdések kódolása ordinális változó esetén:
Annyi változót vettem fel, ahány válaszlehetőség volt, és azokat a számokat 
rögzítettem, amiket a megkérdezett válaszként megadott.
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A kérdőív felvételének módja

- A vizsgált  alapsokaság különböző budapesti  gazdasági főiskolák levelezős  hallgatói.  A 
mintavételi  sokaság  reprezentativitását  KSH  adatokkal  való  összehasonlítással 
megvizsgáltam (3. számú melléklet).  A reprezentativitás követelményeinek a következő 
jellemzők feleltek meg: a szervezetek tulajdon, méret szerinti megoszlása, a választ adók 
nemek  szerinti  megoszlása.  A többi  esetben  országos  eredmények  megállapítása  vagy 
súlyozással  (ebben  az  esetben  is  fennáll  torzítás  lehetősége),  vagy  szélesebb  körű 
mintavétel  felvételével  volna  lehetséges  (ez  utóbbi  vizsgálat  azonban  meghaladja  a 
dolgozat  kereteit).  A nagy számú mintavételi  sokaság azonban lehetővé teszi  az  olyan 
jellemzők általánosítását, amelyek a teljes mintából vonhatók le.

- A választás indokai:
o Egyrészt  anyagi  jellegűek,  mert  így  lehetővé  vált  az  ingyenes,  viszonylag 

gyors kérdőívfelvétel.
o Másrészt  a  kutatás  alapvető  célja  a  felhasznált  módszer  alkalmasságának 

bizonyítása, és néhány jellemző trend feltárása volt.
o Végül a vizsgálat körét azokra a személyekre volt célszerű kiterjeszteni, akik a 

szervezeti tudással kapcsolatban állók.
- A kérdőíveket a vizsgálati személy töltötte ki, de a felvételkor 100%-ban jelen voltam, így 

ha  a  kitöltéssel  kapcsolatban  probléma  merült  fel,  azonnal  lehetőség  nyílt  annak 
tisztázásra.  Ezen  kívül  feltételezhető,  hogy  a  kitöltőkkel  való  előzetes  kapcsolat,  a 
kérdőívek precízebb kitöltését eredményezte.

- A kérdőíveket név nélkül töltötték ki.
- A  kitöltés  nem  volt  időkorláthoz  kötve,  mindenki  a  számára  szükséges  időt  vehette 

igénybe.
- A felvétel időtartama: 2006. március – június

A felvett adatok csoportosítása

A kérdőívet  231 fő töltötte ki.  A kitöltő személyek csak néhány esetben hagytak egy-egy 
kérdést  megválaszolatlanul,  de  ezek  a  kérdőívek  is  részben  feldolgozhatóak  voltak.  A 
kérdőívvel mért értékek relatív gyakoriságát, a kitöltő személy munkahelyének tevékenységi 
területére, a szervezet telephelyére, nagyságára, tulajdon formájára, illetve a kitöltő személy 
beosztására, nemére, korára, a szervezetnél eltöltött időre vonatkozóan a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

A kérdőív feldolgozásának módja

Mivel a kérdőív segítségével absztrakt fogalmakat mérek, a megbízhatóság érdekében több 
kérdéssel  kellett  mérni  azokat.  Az  így  beszerzett  itemekből  a  feldolgozás  során  azonban 
ismételten  össze  kellett  rakni  azt  a  dolgot,  amelynek  leírására  vállalkoztam.  Ehhez 
dimenziócsökkentést  (adatredukciót)  kellett  végrehajtani.  A  cél  a  dimenziócsökkentéssel, 
akkor  érhető  el,  ha  a  redukált  adatmennyiségből  levont  statisztikai  következtetések 
érvényesek  maradnak  az  eredeti  statisztikai  sokaságra  is.  Az  adatredukcióhoz  többféle 
módszer is rendelkezésre áll, amelyek közül hármat kíséreltem meg alkalmazni:
- a főkomponens-elemzést,
- a faktorelemzést,
- és a klaszterelemzést.
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„A főkomponens-elemzés olyan statisztikai eljárás, amely egy változószettet alakít át  lineáris 
transzformáció segítségével egy, az eredetinél kisebb számú, új változó szetté.” (Székelyi – 
Barna, 2002:18) A fenti módszert két esetben alkalmaztam: 
1. Egyrészt  olyan  indexek  létrehozására,  amelyek  azokra  vonatkozó  jellemzőket  gyűjti 

össze,  akik  inkább tudásmegosztó,  vagy akik inkább versengő magatartást  tanúsítanak 
munkahelyükön.

2. Másrészt  az  anyagi  illetve  a  nem  anyagi  ösztönzőket  magában  foglaló  két  index 
megalkotására.

A vizsgálat kiindulópontja minden esetben, így ennél a kutatásnál is egy korrelációs mátrix. 
Mivel a korreláció alatt a Person-féle korreláció értendő, alapvetően intervallum mérési szintű 
változók esetén használják.  Az általam kutatott  téma azonban olyan adatok felvételét  tette 
lehetővé,  amelyek  attitűdkérdésekben  gazdagok.  A  válaszokat  ez  esetben  vagy  bizonyos 
fokozatú  ordinális  változókkal,  vagy  nominális  változókkal  (két  lehetőség  közül  történő 
választás)  mérik.  Én az utóbbi  mérési  módszert  alkalmaztam a legtöbb esetben.  Ezt  azzal 
indoklom, hogy ebben a kutatásban általános tendenciákat kívántam mérni. Az alternatív 
válaszokkal döntenie kellett  a válaszolónak, hogy mi a  jellemzőbb  az ő munkahelyén.  Az 
ordinális skála esetén, ha nem tud dönteni, vagy nem óhajt a kérdéssel érdemben foglalkozni a 
kitöltő személy, gyakran a középértéket jelöli meg, amellyel eltorzíthatja a várt eredményeket. 
A főkomponens-elemzést  sokan alkalmazták  már  hasonló  korrelációs  mátrix  esetén,  mint 
amilyen  az  általam  felvett  kérdőívekből  származik.  „…a  bűnt,  azaz  ordinális  skálák 
felértékelését sokan elkövették.” (Székelyi – Barna, 2002: 27)

Mindkét  témakörben  a  szeparáltan  futtatott  két-két  főkomponens  adott  egy-egy  aggregált 
mérőszámot a tudásmegosztó és a versengő magatartás jellemzőinek, illetve az anyagi és a 
nem anyagi ösztönzők együttesére. 

Az elemzés megfelelt a követelményeknek mind a két esetben. 
- Az információ több mint felét  (két esetben picivel alatta  maradt,  de a kevésbé szigorú 

szabály  szerint,  már  az  egyharmad  információt  megőrző  főkomponenst  megtarthatjuk) 
megőrizte a főkomponens (4. számú melléklet).

- A főkomponensben részt  vett  változók faktorsúlya  jóval  meghaladta  a  kívánt  a  0,25-s 
kommunalitást (5. számú melléklet).

- A főkomponens és az eredeti változók közötti kapcsolat szorossága meghaladta a 0,5-s 
korrelációt (6. számú melléklet).

A főkomponens elemzés az alábbiakban volt segítségemre: 
- Lehetővé tette, hogy a kutatási kérdésekre objektív elemzéssel is választ kapjak, és az így 

létrehozott főkomponenssel alátámasszam a hétköznapi tapasztalatot.
- Az  elemzés  során  minden  válaszadóhoz  hozzákapcsolódott  az  új  aggregált  változó 

jellemzőjét  kifejező  főkomponens-szkór.  Ezek  segítségével  megállapítható,  hogy  mely 
csoportok  (nem,  kor,  beosztás,  stb.  szerinti  eloszlás  alapján)  milyen  erősséggel 
jellemezhetők  az  új  aggregált  változóval,  illetve  a  két-két  főkomponensből  olyan 
tipológiát  tudtam készíteni  – a klaszterelemzés  segítségével  –, amely elkülöníti  azokat, 
akik együttműködő vagy versengő magatartásra hajlamosabbak, és azokat, akik az anyagi 
vagy a nem anyagi ösztönzőket preferálják, vagy mindkét tényezőt fontosnak tartják.

A  fentiekben  említett  főkomponens  elemzés  faktorelemzéssel  történő  kibővítése  több 
szempontból  nem  volt  lehetséges.  A  tudásmegosztó  és  versengő  magatartást  jellemző 
indexeken belül elméletileg indokolatlan volt  az, hogy sikerül a mért  adatokból előállítani 
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látens változókat. Az anyagi és nem anyagi ösztönzőket bemutató változók faktorelemezéssel 
való feldolgozása során elképzelhetőek voltak ilyen látens csoportok. Az ösztönzők többféle 
csoportosítása ismert: például Herzberg-féle kéttényezős modell, Maslow-i hierarchia, stb. A 
próbafuttatások  nem  hozták  meg  a  kívánt  eredményt.  Míg  a  főkomponens-elemzés 
követelményei  teljesültek,  a  faktorelemzés  követelményei  már  nem.  A  válaszokból 
kibontakozó látens struktúra ugyan illeszkedett a mért változókra, mert a khí-négyzet próba 
szignifikanciája  kimondottan  magas  szintet  mutatott.  Emellett  a  Kaiser-Meyer-Olkin  teszt 
értéke is 0,5 fölött volt, illetve a Barlett teszt mögötti szignifikancia 0,000 mutatott, amely a 
faktorelemzés folytatásához elengedhetetlen követelmény. A változók nagy részének azonban 
vagy alacsony volt  a kommunalitásuk,  vagy több faktoron is ültek,  ezért  ki kellett  emelni 
azokat  a  változószettből.  A műveletsor  végére,  olyan  kevésre csökkent  a  változók száma, 
hogy már  értelmetlenné  vált  a  további  adatredukció.  Mivel  a  faktorelemzés  sikertelennek 
bizonyult a rendelkezésemre álló adatmátrixból, így meg kellett elégednem a főkomponens-
elemzés  által  nyújtott  szerényebb  lehetőségekkel,  azaz  olyan  fent  már  bemutatott  indexek 
létrehozásával,  amelyek  az  egymással  összefüggő  itemekből  alkotott,  az  eredeti  változók 
heterogenitásából a legtöbbet megőrizték.

Az  adatfeldolgozás  során  egy  harmadik  adatredukciós  eljárást  is  alkalmaztam,  ez  a 
klaszterelemzés. A klaszterelmezésen belül a K-Means Claster-rel képeztem a klasztereket, 
amelyet  a  felvett  adatok  viszonylag  nagy  száma  indokol.  A  klaszterek  képzésénél  a 
főkomponens  analízissel  létrehozott  szkórok  szolgáltak  alapul.  Az  anyagi  és  nem anyagi 
motivátorokat leíró szkórok felhasználásával három jól elkülöníthető klasztert tudtam képezni 
(10. táblázat).  A tudásmegosztó és versengő magatartást kifejező indexek alapján kialakult 
szkórokból négy klaszter bontakozott ki (11. táblázat)8.

10. táblázat. Végső klaszterközéppontok I.(anyagi és nem anyagi ösztönzők)

Klaszter
 1 2 3
Nem anyagi ösztönzők ,56705 ,86645 ,28460
Anyagi ösztönzők ,07152 -,98721 1,20105

11. táblázat. Végső klaszterközéppontok I. (tudásmegosztó és versengő magatartás)

 Klaszter
 1 2 3 4
Tudásmegosztó magatartás 2,91586 ,29674 -,39844 1,87194
Versengő magatartás -2,40902 -1,98003 ,36096 ,06116

A klaszterképzés jogosságát a fentieken kívül az alábbiakkal tudom alátámasztani:
- A fenti bemutatott klaszterek számossága megfelelő, illetve az alacsony értékek 

megmagyarázhatóak (7. számú melléklet).
- A  bemutatott  klaszterstruktúra  stabilitását  új  iniciális  középpontok  létrehozásával  is 

megvizsgáltam  és  mindkét  esetben  hasonló  eredményt  kaptam  (csupán  a  klaszterek 
sorrendje változott) (8. számú melléklet).

8 A fenti klasztereket a III. fejezetben interpretálom.
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A kutatási  kérdésekre adott  válaszokhoz a 9.  számú mellékletben bemutatott  kutatási  terv 
nyújtott segítséget. A kérdéseket az alábbiakban válaszolom meg.

III.2. A tudásmegosztás „játékelmélete”

Ebben  az  alfejezetben  az  első  két  kutatási  kérdésemre  keresem  a  választ,  amelyek  a 
következők: 

Teremthető-e kapcsolat a tudásmegosztás és a játékelmélet között, 
azaz  kialakulnak-e  a  tudásmegosztás  során  „fogolydilemma” 
helyzetek  (vagy  csak  azt  hisszük,  hogy  ezek  „fogolydilemma” 
helyzetek)? 
A  szervezetek  számára  a  tagok  együttműködő  vagy  versengő 
magatartása az előnyösebb, illetve megférhet-e egymás mellett a 
két viselkedésforma?

Minden szervezet  rendelkezik  valamilyen  céllal,  amely cél  elérése  érdekében mozgósítani 
kívánja  a  rendelkezésére  álló  embereket,  eszközöket.  Azonban  nemcsak  a  szervezetnek, 
hanem az azt alkotó egyéneknek is vannak céljaik, elvárásaik. Ezeket a célokat össze kell 
kapcsolni,  mert  a  szervezeti  célok csak az egyéni  célok  – az egyén  számára  – megfelelő 
mértékű teljesülése esetén érhetők el. Ezt a folyamatot gyakran kíséri konfliktus. Az egyének 
részéről e konfliktus kezelésének két szélsőséges módja az együttműködő illetve a versengő 
magatartás. 

Az utóbbi években a szervezeti célok között egyre rangosabb helyet  foglal el, a szervezeti 
tagok tudásának kinyerése, mozgósítása a szervezet teljesítményének növelése érdekében. Az 
egyének ezt a célt - mint minden más célt – akkor támogatják, ha az ebből származó hasznot 
elegendő mértékűnek tartják, de ha az egyén a versengést ítéli kifizetődőbbnek, valószínűleg e 
szerint viselkedik. Mivel a játékelmélet is ennek az alternatív választásnak – együttműködés, 
versengés – a lehetséges kimeneteit vizsgálja, segítségével közelebb kerülhetünk a szervezeti 
tagok tudásmegosztás során tanúsított viselkedésének megértéséhez.

Az alábbiakban  először  a  játékelmélet  egyik  alaphelyzetének  –  a  „fogolydilemmá”-nak – 
nyereségmátrixát alkalmazom a szervezeti tudásmegosztás során nyerhető egyéni, közösségi 
haszon  relatív  mértékének  a  bemutatására.  Majd  a  fogolydilemma  helyzetek  általános 
tanulságainak érvényességét vizsgálom meg a tudásmegosztás során.

III.2.1. A munkatársak tudásmegosztása, mint „fogolydilemma” helyzet

A játékelmélet egyik fontos fogalma a nyereség, azaz mi történik a játék végén. A kérdésre 
válaszolva két főcsoportot különíthetünk el:
- A  nullaösszegű  játékokat,  amelyek  olyan  zárt  rendszerek,  ahol  a  játékosok  vagyona 

cserélődik, de annak végösszege állandó. Ebben az esetben csak egymástól lehet nyerni.
- A  nem  nullaösszegű  játékokat  (vegyes  motivációjú  játékok).  Itt  „megtalálhatjuk  a 

nullaösszegű  játékokkal  kapcsolatos  összes  problémánkat,  és  további  nehézségekkel  is 
meg  kell  küzdenünk” (Williams,  1972:  32).  Ugyanis  a  nem zéróösszegű játékokban  a 
játékosok érdekei nem ellentétesek.  Nemcsak egymástól  nyerhetnek vagy veszíthetnek, 
hanem megjelenik valamilyen  külső erőforrás,  amelyet  a játékosok csak együtt  tudnak 
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kihasználni,  vagy  valamilyen  külső  veszteségforrás,  amelyet  csak  együtt  tudnak 
csökkenteni. Az ilyen játékokban keverednek az egyéni és a közös érdekek.

A továbbiakban a vizsgálatot  a nem nullaösszegű játékok segítségével végzem, mert  azok 
természete  sokkal  inkább  összefüggésbe  hozható  az  általam  vizsgált  kérdésekkel.  A 
valóságban (ami itt az „igazi játékokon” kívüli világot jelenti, mint gazdaság, szervezet, stb.) 
gyakrabban találkozhatunk olyan helyzetekkel, amikor az egyik szereplő „nyereménye” nem 
szükségképpen egyezik meg a másik „veszteségével”, sőt az is lehetséges, hogy mindketten 
nyernek,  vagy  mindketten  veszítenek  egy  „külső  környezet”  kiaknázásával  vagy 
megkárosításával. 

A játékelméletben  a  nem zéróösszegű játékoknak klasszikus  alapesete  a  „fogolydilemma” 
(Flood  –  Drescher,  1950;  Tucker,  1951),  amelynek  egyik  változata  a  következőképpen 
hangzik.  Adva  van  két  ember,  akiket  bankrablással  gyanúsítanak  és  letartóztatnak. 
Elítélésükhöz  azonban  nincs  elegendő  tárgyi  bizonyíték,  ezért  szükség  van  legalább  az 
egyikük  beismerő  vallomására.  A  vizsgálóbíró  külön-külön  magához  hívatja  őket,  és 
mindkettőnek a következőket mondja:
- Ha te bevallod a bankrablást, társad viszont tagad, akkor téged szabadon bocsátalak, őrá, 

pedig 10 év börtönbüntetést szabok ki. 
- Ha a társad tesz vallomást, és te tagadsz, akkor őt bocsátom szabadon, s te kapsz 10 évet.
- Ha mindketten vallomást tesztek, akkor 5-5 évet kaptok.
- Ha  egyikőtök  sem  vall,  akkor  a  bankrablást  megússzátok,  de  azért  1-1  évet  kaptok 

valamilyen más apróbb ügyből kifolyólag.
24 óratok van a válaszadásig, de természetesen nem beszélhettek egymással.

Az  alapkérdés  az,  vajon  hogyan  döntenek  a  rabok,  mi  lesz  számukra  a  legkedvezőbb 
választás. Első látásra úgy tűnik a két kérdésre azonos a válasz, ezért ennél a pontnál érdemes 
egy picit elidőzni.

A másik fogoly

Nem
vall

(kooperál)

Vall
(verseng)

Az egyik
Fogoly

Nem vall
(kooperál) -1, -1 -10, 0

Vall
(verseng) 0, -10 -5, -5

18. ábra. A fogolydilemma mátrix formájában

Egy-egy fogoly  két  lehetőség  közül  választhat:  vagy tagad,  vagy vall  (18.  ábra).  Ezek  a 
választási  lehetőségek  a  foglyok  úgynevezett  stratégiái.  A fogolydilemma  fent  bemutatott 
alapesetében azért kiélezett a helyzet, mert egyszeri döntésre van lehetőség, és ezzel el is dől a 
végeredmény, így a rabok számára csak két „tiszta stratégia” létezik: vagy a kooperáció vagy 
a versengés. Mivel a játékelméletet a racionális döntés vizsgálatára fejlesztették ki, azt kell 
eldönteni,  mi  ez  a  döntés.  (Most  nem  térek  ki  arra  a  kérdésre,  hogy  ez  a  racionalitás 
megkérdőjelezhető-e vagy sem.)
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A foglyok  választását  az  előbbiek  figyelembe  vételével  értékelhetjük  az  egyéni,  illetve  a 
közös haszon szempontjából. Az egyén számára az egyoldalú versengés a legjobb (ekkor ő 
megússza a büntetést),  ezt követi a kölcsönös kooperáció (1 év börtön), majd a kölcsönös 
versengés (a letöltendő büntetés 5 év), végül a legrosszabb megoldás az egyoldalú kooperáció 
(10  év  elzárás).  Mivel  feltételünk,  hogy mindketten  racionálisan  döntenek,  ezért  a  másik 
személy is az előbb említett rangsort állítja fel. Ha a két döntést összerakjuk, akkor a mátrix 
azon  négyzete  lesz  az  eredmény,  amely  mellett  5-5  évet  kapnak  a  foglyok.  Egy  másik 
megoldási  módszer,  a  mátrixjátékok  egyensúlyi  pontjának  meghatározására  kidolgozott 
minimax  stratégia9 szerint  is  be  kell  vallania  a  tettét  mind  a  két  személynek,  mert  így  a 
legkisebb a veszteségük. Ha vall a társam, akkor kisebb a veszteségem, ha én is vallok (2 
egységnyi haszon > 1 egységnyi haszon, vagyis 5 év börtön kevesebb, mint 10 év börtön). Ha 
nem vall a másik, akkor is az az előnyösebb, ha vallok (4 egységnyi haszon > 3 egységnyi 
haszon,  vagyis  0  év  börtön  jobb,  mint  1  év  börtön).   Tehát  azt  választom,  ami  a  másik 
döntésétől függetlenül minden más döntésnél jobb. Azonban most is számolnunk kell a másik 
személlyel  is,  így  a  végeredmény 5-5  év  börtön   lesz.  A játéknak ez  lesz  az  egyensúlyi 
helyzete, hiába tűnik úgy, hogy ennél van kedvezőbb megoldás is. Ha mindketten tagadnának, 
csak  1-1  év  büntetés  várna  rájuk.  Ez  a  helyzet  azonban  nem lesz  stabil,  mert  bármelyik 
játékosnak érdemes eltérnie ettől, ha tudja, hogy a másik stratégiája változatlan marad.

A  tudásmegosztás  során  az  egyén tudásának  egy  részét  átadja  a  munkatársainak  és  a 
szervezetnek, ugyanakkor a munkatársak és a szervezet irányából ő is új tudásra tesz szert. A 
tudásmegosztás így egyben tudásalkotás is. Ezt a többirányú tudáskonverziót mutattam be a 
II. fejezetben Nonaka – Konno (1998) modellje alapján. A modell egyik alapeleme az egyén, 
hisz a közösen végzett munka során a szervezet tagjai alapvetően a közvetlen munkatársakkal 
osztják meg tudásukat,  adják át  tapasztalataikat.  Az egyén szempontjából  elsősorban az a 
lényeges, hogy honnan és milyen tudást tud megszerezni, illetve felhasználni. Ez a folyamat 
ritkán zökkenőmentes, a kooperáció és a versengés dialektikus egyvelege kíséri végig. 

A többi munkatárs

Kooperál verseng

Az egyik
munkatárs

Kooperál 3, 3 1, 4
Verseng 4, 1 2, 2

19. ábra. A tudásmegosztás során nyerhető haszon a „fogolydilemma” általános 
nyereségmátrixának alapján

A játékelmélet nyereségmátrixát felhasználva, az egyén akkor realizálja a maximális hasznot, 
ha egyoldalúan verseng, vagyis  nem törekszik a tudásának megosztására  (19.  ábra).  Ezt a 
viselkedést támasztja alá az a sokszor emlegetett mondás is, hogy „a tudás hatalom”. Erre a 
magatartásra a szervezetek életében gyakorta találunk példát,  hiszen ez a hatalmi forrás az 
egyén  számára  akár  anyagi  (fizetésemelés,  stb.),  akár  erkölcsi  (magasabb  beosztás,  stb.) 
sikerrel kecsegtethet. A dolgozó akkor jár a legrosszabbul, ha egyoldalúan kooperál, ha kiad 
minden „adut” a kezéből,  de kollegái nem követik ezt a gyakorlatot.  A szervezet számára 

9 A  minimax  módszer  során  a  játékosok  pesszimistán  gondolkodnak.  A  játékosok  megvizsgálják,  hogy 
különböző választási lehetőségek esetén, mikor járnak a legrosszabbul. A játékosok ezután a sok rossz eset közül 
a legjobbat választják. (Kovács, 2003)
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viszont  egyértelműen  az  a  legelőnyösebb,  ha  az  alkalmazottak  hajlandók  a  kooperációra. 
Ekkor nyílik lehetőség arra, hogy az egyének tudása szervezeti tudás szintjére emelkedjen, és 
a  vállalat  számára  a  legnagyobb  hasznot  hozza.   A  táblázatból  az  is  jól  látható,  hogy  a 
kooperáció  azonban  nem teszi  lehetővé  az  egyéni  haszon maximalizálását,  ezért  is  olyan 
nehéz feladni a versengést. Ha mindenki az egyéni hasznának növelésével foglalkozik, vagyis 
a versengést választja, a nyereségmátrix szerint a közösség, azaz a szervezet haszna kevesebb 
lesz. Ha a választás többször ismétlődik a szervezet hasznának újabb és újabb csökkenésével 
minden egyes egyén nyeresége is egyre kisebb lesz.  Amennyiben nem áll meg a folyamat, 
egy bizonyos pont után mindenki az eredetinél rosszabb helyzetbe kerülhet, és végül akár az 
egész szervezet összeomolhat.

A fogolydilemma  helyzet  tudásmegosztásra  történő  adaptálása  alapján  tehát  a  kooperáció 
tűnik előnyösebbnek a szervezetek számára. Valóban így van-e ez? Csak az együttműködés 
hozhatja meg a várt eredményt? A modern társadalmakban egyidejűleg jelen van a versengés 
és a kooperáció és mind a kettő  mellett  felsorolhatók érvek és ellenérvek.  A játékelmélet 
szerint az, hogy a „játékosok” melyik attitűdje az előnyösebb, elsősorban az adott erőforrás 
korlátozottságától függ. Ha a rendelkezésre álló erőforrás kimeríthetetlen a versengés előnyös 
lehet.  Például  a  magánszektorban  folyó  versengés  a  fogyasztó  számára  jobb  minőséget, 
szolgáltatást,  alacsonyabb  árakat  jelenthet.  Amennyiben  azonban  szűkös  az  erőforrás,  a 
versengő magatartással, azaz minél nagyobb egyéni haszonra való törekvéssel az összhaszon 
egyre fogyni fog. Ennek alapján, egy szűkös erőforrással rendelkező szervezetnél a hosszabb 
időn  keresztül  fennálló  versengés,  akár  a  szervezet  összeomlását  eredményezheti.  Ilyen 
helyzet  alakulhat  ki,  például  a  tömegközlekedésben.  Ha  az  egyén  a  versengést,  azaz  a 
bliccelést választja, rövid távon egyénileg jól jár, mert ingyen utazik és a tömegközlekedésben 
nincs  fennakadás.  Azonban  ha  nem  egy  ember,  hanem  tömegesen  gondolkodnak  így,  a 
tömegközlekedésben  bekövetkező  nagymértékű  anyagi  veszteség  miatt,  egyre  rosszabb 
szolgáltatást kapnak, vagyis hosszabb távon az egyéni és a közösségi haszon is csökken. Ezek 
olyan csapdahelyzetek, amelyekben a kooperáció a kifizetődő.

A tudás egyik jellemzője,  hogy kimeríthetetlen és egyben szűkös erőforrás. Globálisan, az 
emberiség által felhalmozott tudás végtelen, de a mindennapi gyakorlatban mégis szűkösen 
van jelen. Mivel a tudást egyének hordozzák, a tudás átadásában, megőrzésében kiemelkedő 
szerepet játszanak, azok a személyek, akik képesek, és tudnak bánni az információval. A jól 
képzett  magas  szaktudású  ember  azonban  nem  minden  szervezet  számára  áll  korlátlan 
mennyiségben rendelkezésre, több okból. Az egyik probléma, hogy a jó szakembernek magas 
ára van, amit nem mindenki akar, vagy tud megfizetni. Ha nincs anyagi akadály, egy másik 
gond az, hogy valóban a megfelelő tudást vásárolta-e a vállalat,  amikor felvesz egy újabb 
munkaerőt. A különböző kiválasztási módszerek eltérő hatékonyságúak. Amennyiben csupán 
egy-egy módszert alkalmaznak a kiválasztás során, a beválás esélye még a legjobb esetben is 
alig  megy 50% fölé,  ami a gyakorlatban azt  jelenti,  hogy két újonnan felvett  dolgozóból, 
csupán az egyik volt jó választás (12. táblázat). 

Természetesen több módszer együttes alkalmazásával vagy a kiválasztási arány növelésével a 
beválás  mértéke  javul,  de  100  százalékos  technika,  akkor  sem  létezik.  A  hatékonyabb 
módszerek (például Assessment Center) mivel drágák, a vállalatok ritkán alkalmazzák azokat. 
Ráadásul arra sincs biztosíték, hogy a „bevált” alkalmazott „minden” tudását átadja. Ha pedig 
úgy dönt,  hogy elhagyja  a  céget,  magával  viszi  nemcsak  a  hozott,  hanem a  szervezetnél 
szerzett tudását is. Jelentős versenyelőnytől esik el egy szervezet azáltal is, hogy nem ismeri, 
és  nem alkalmazza  kellőképpen  meglévő  munkatársai  tudását.  Ezt  a  „szűkösséget”  a  cég 
menedzsmentje  idézi  elő.  Egyrészt a  munkatársak  jelentős  részét  nem  jó  helyen 
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foglalkoztatja, ennek következménye, hogy releváns tudásuk 50 százalékát nem használja ki10. 
Másrészt  azt  is  gyakran tapasztalhatjuk,  hogy  a  szervezetek  nincsenek  tisztában  saját 
tudásukkal;  amit  a  szakemberek  a  vállalat  egyik  helyén  megtanultak  és  alkalmaznak, 
ugyanannak a vállalatnak egy másik helyén dolgozók nem ismernek. A fent említett  okok 
miatt a szervezetekben rendelkezésre álló tudás tehát szűkösnek mondható. Egy szervezetben 
meglévő tudás szűkössége – ha csak a belső forrásokat tekintjük – csökkenthető azáltal, hogy 
a  rendelkezésre  álló  munkaerő  szaktudásának  megfelelő  munkakört  tölt  be,  illetve  ha 
munkatársakat együttműködésre ösztönzik. Az együttműködés több szempontból is hasznos 
lehet. Különböző szakterületen jártas emberek teamekben történő tevékenysége hatékonyabbá 
teszi  a  problémák  megoldását.  A  munkatársak  tudása  a  közös  munka,  gondolkodás,  a 
szinergiahatás  eredményeként  nem csupán  mennyiségileg  összegződik.  Az együttműködés 
azonban nemcsak akkor fejti ki jótékony hatását, ha olyan feladatot kell megoldani, amelyhez 
egy ember tudása valószínűleg kevés. A kooperáció akkor is hasznos, ha lehetővé teszi, hogy 
a  szervezet  illetve  a  munkatársak  hozzáférjenek  azoknak  a  tudásához,  akikkel  nincsenek 
közvetlen munkakapcsolatban. Egy adott helyen, adott időben meglévő tudás – mint a többi 
szűkös erőforrás – megfelelő kihasználásához tehát a kooperáció bizonyul kifizetődőnek.

12. táblázat. A beválás biztonsága a különböző kiválasztási módszereknél
(Assessment Center (AC), értékelő központ, Munkaügyi Szemle 2001/2.)

A dolgozó kiválasztásának módszerei A „bevált” dolgozók a 
felvettek arányában

Assessment Center 65%
Munkapéldák tesztjei 54%
Intelligencia tesztek 53 %
Személyiség tesztek 39 %
Életrajzi adatok elemzése 38 %
Referenciák 23 %
Interjúk 23 %

Másrészről, ha magát az emberi tudás határait nézzük, korlátlan erőforrásról beszélhetünk. A 
különböző korok nagy találmányait  nemzetek,  tudósok,  kutatók közötti  versengés keltette 
életre.  Napjainkra a verseny még kiélezettebbé vált.  A vállalatok a piacok korlátozottsága 
miatt folyamatos küzdelmet vívnak egymással. Kutatók szerint e küzdelemben az a cég tud 
felül maradni, amelyik a rendelkezésére álló tudástőkét ügyesebben hasznosítja, gyarapítja. A 
versengés szükségszerű, a mindenkori fejlődést motiváló tényező, ami azonban nem zárja ki 
az  együttműködés  lehetőségét.  Egyrészt  azokkal,  akikkel  közösen  vívjuk  ki  kedvező 
pozíciónkat, másrészt azokkal, akik nélkül az újonnan létrehozott tudás értékét sem lehetne 
felismerni.  Az emberiség tudásnak ugyan nincsenek korlátjai,  azonban egy adott  tudásnak 
értéke sincs, ha nem osztjuk meg egy konkrét időpontban, és nem használjuk fel egy konkrét 
helyen. 

10 Mit jelent a tudásmenedzsment a vállalatok számára. 
http://www.menedzsmentforum.hu/cikkek/tanulmany.php?article=2223&page=1&ter=1
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III.2.2. A tudásmegosztás és a játékelmélet közötti azonosságok és különbözőségek

Az alábbiakban a két terület közötti kapcsolatot annak alapján elemzem, hogy a játékelméleti 
kísérletek főbb megállapításainak érvényességét megvizsgálom a szervezeti tudásmegosztás 
során kialakult helyzetekre. Ezt az elemzést elsősorban a kutatás során készített interjúkra és 
azokra a szervezeti tréningekre alapozom, amelyeket személyesen vezettem, de felhasználom 
a felvett kérdőívek idevonatkozó részeit is. Bár a tréning során zárt környezetben oldjuk meg 
a különböző feladatokat, és a gyakorlatok egy része látszólag nem függ össze a szervezetek 
mindenapjaival,  a  magatartáskutatók  úgy  tartják,  hogy  viselkedésünk  főbb  jellemzői 
környezetünktől független. Így a tréningtapasztalatok nagyban segítik a valódi – például a 
szervezeti  vagy a  magán  –  élethelyzetek  megértését.  Az interjúk során az  interjúalanyt  – 
mielőtt  saját  tapasztalatit  bemutatta  –  ismertettem az  alábbiakban  olvasható  játékelméleti 
sajátosságokkal.  A  játékelméleti  kísérletekkel  kapcsolatos  megállapításokat  Mérő  László 
(1996) „Mindenki másképp egyforma. A játékelmélet és a racionalitás pszichológiája” című 
könyve alapján állítottam össze.

Mivel  a  tudásmegosztás  során  tapasztalható  együttműködési  és  versengési  helyzetekben  a 
játékelmélet  kísérleteinek megállapításai általánosságban helytállóak, elsősorban a speciális 
jellemzőkre és az eltérésekre koncentrálok. 

1. A játékelméleti kísérletek szerint: Minél hosszabb a kapcsolat, minél többször áll választás  
előtt az egyén, annál nagyobb az együttműködési arány. Az is előfordulhat, hogyha egyszer  
nem kooperálnak a résztvevők, esetleg „örökre” elveszíthetik a partnerük bizalmát. Az egyén 
választását nagymértékben befolyásolja az is, hogy az első döntés kooperáció vagy versengés 
volt-e.
Általánosságban a fenti megállapítás a szervezetekre nézve is igaz. Minél régebben dolgoznak 
együtt a munkatársak egy adott szervezetnél, annál nehezebb lenne egy kolléga szemébe nézni 
a versengő magatartást követően. Gyakran csökken azonban a kooperációra való hajlandóság, 
a  hosszabb  munkakapcsolat  ellenére  is,  ha  a  munkatárs  úgy  ítéli  meg,  hogy  versengő 
magatartása nem lepleződik le.
Ilyen  fajta  magatartást  a  szervezeti  tréningek  során  is  gyakran  tapasztaltam,  azokban  a 
gyakorlatokban, ahol a résztvevőknek választaniuk kellett, hogy a kitűzött célt együttműködő 
vagy inkább versengő magatartással tudják elérni. Ezekben a feladatokban ugyanúgy, mint a 
„fogolydilemma” helyzetekben, a játék egyensúlyi helyzetét a versengő stratégia jelenti, ha a 
csoportok  nem  kommunikálhatnak  egymással  és  nincs  előzménye  annak,  hogy  közöttük 
feltételnélküli  bizalom  alakulhasson  ki.  Ha  az  adott  csoport  –  illetve  annak  tagjai  – 
inkognitóban  maradhatott,  még  a  kézfogással  megpecsételt  együttműködésre  szóló 
megegyezést  is  megszegte  a  nagyobb  egyéni  (csoport)  haszon  reményében.   Ennek  a 
következménye  szinte  valamennyi  esetben  az  volt,  hogy  nagyobb  részt  feladták  a 
kooperációra való hajlandóságot azok a csoportok is, amelyek addig együttműködők voltak. 
A  kooperációt  továbbra  is  vállalók,  inkább  dacból,  mint  meggyőződésből  ragaszkodtak 
álláspontjukhoz.  Így  néhány  kivételtől  eltekintve  –  még  akkor  is,  ha  a  többség  kiinduló 
magatartása  a  kooperáció  volt  –  a  gyakorlat  végére,  amely  a  résztvevő  csoportok 
magatartásváltozását  kívánta  mérni,  versengővé  váltak.  Az  ilyen  kísérletek  során  végzett 
feladatok alatt, az azonos csoportba tartozók között a kooperációra való hajlam megerősödött, 
attól függetlenül, hogy ez a többiekkel való együttműködésre vagy versengésre irányult. Ez 
utóbbi eredmény arra enged következtetni, hogy egy csoportot a közös cél – vagy a közösnek 
hitt ellenfél – összekovácsol, hajlamossá tesz a kooperációra. Minél nagyobb volt azonban 
egy csoport létszáma, annál kevésbé volt bevonható az együttműködésbe a csoport minden 
tagja.
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2. A játékelméleti kísérletek szerint: A kísértés értékét növelve, a kooperáció esélye csökken.  
Minél nagyobb a „nyeremény”, annál inkább az egyéni érdekek kerülnek előtérbe.
A tréning gyakorlatok során, a nyerhető pontszámok növekedésével megnőtt a versengők, ha 
már kooperációs megállapodás is született, a dezertőrök száma. Ez azzal magyarázható, hogy 
az egyén szempontjából az a racionális döntés, ha helyzetét optimalizálni akarja. 
Egy adott szervezetben dolgozó egyén esetében ez akkor következik be, ha a munkavégzése, 
vagy éppen tudásának megosztása minél nagyobb haszonnal jár számára. A szervezeteknél a 
„nyeremény”  és  annak  hatása,  igen  változatos  formát  ölthet.  Mivel  a  „nyeremények” 
megítélése erőteljesen szubjektív, így nehéz összehasonlítani hatékonyságukat. A kérdőívre 
adott válaszokból kiderül (20. ábra), hogy a többség a fizetést, a kellemes munkahelyi légkört 
majd az állás biztonságát tartja a legfontosabbnak. Mind a fizetés, mind az állás biztonsága 
olyan kategória, amelyek elvesztésével az emberek létbiztonsága bizonytalanná válik. Ennek 
a  biztonságnak  a  fenntartásában,  pillanatnyi  állapotának  javításában  a  kollegák 
versenytársként jelennek meg. A kellemes munkahelyi légkör feltétele azonban sokkal inkább 
az együttműködő, mint a versengő magatartás.  
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20. ábra. A különböző ösztönzők első három helyezése a megkérdezettek szerint

Arról  sem  szabad  elfeledkezni,  hogy  a  nyereségmátrixban  feltüntetett  értékek 
megváltoztathatók. A szervezetek esetében, ha a vezetők beavatkoznak és a mátrix értékeit 
„átírják” úgy, hogy a kooperáció legyen kifizetődőbb az alkalmazottak számára, akkor ezzel 
megváltoztathatják a döntés irányát. Ezzel valójában olyan környezetet hoznának létre, ahol a 
fogolydilemma helyzet nem létezik, így a „játékosok” racionális választása sem a versengés 
lenne.  

3. A játékelméleti kísérletek szerint: A versengést több dolog is motiválja: a mohóság, azaz  
minél többet szeretne mindenki nyerni. Ezért van az, hogy ha nő a tét, a dezertálásra való 
csábítás  is  egyre  nagyobb  lesz.  A  másik  gyakori  ok,  hogy  ne  tartsák  baleknak,  mert  
elszalasztotta a lehetőséget.
A tréning gyakorlatok során a nyeremények és a veszteségek különböző értékű pontok. Egy-
egy játékfordulóban a nyerhető vagy veszíthető érték nagysága 1-től maximum 30-ig terjed. A 
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résztvevők számára azonban teljesen mindegy,  hogy ez az érték forintban vagy bármilyen 
más  mértékegységben  áll-e  a  rendelkezésükre  (általában  nem  is  utalunk  a  számokhoz 
mértékegységet).  Amit  fontosnak  tartanak  az,  hogy  a  többiekhez  képest  hogyan  tudják 
nyereményüket növelni. Ha valamelyik csoport felismeri a csapdahelyzetet, azaz, hogy egy-
egy csoport döntése függ a többiek döntésétől, jellemzően akkor is tovább verseng, mert úgy 
ítéli meg, hogy a többieket is a „mohóság” fogja vezérelni, ezért az, aki másképp gondolkodik 
és bízik a többiekben az „balek”.
A szervezetekben a „mohóság” és a „balekság” elsősorban abban nyilvánul  meg,  hogy az 
illető személy ne veszítse el adott pozícióját, sőt lehetőség szerint javítsa helyzetét. Ezt a célt 
azok tudják a legkönnyebben megvalósítani, akik rendelkeznek valami olyan plusszal,  ami 
másoknak nincs. Ennek a többletnek a megtartása gyakran versengést indukál.  Például,  ha 
valaki  rendelkezik  –  vagy  csak  el  tudja  hitetni,  hogy  rendelkezik  –  valamilyen  speciális 
tudással,  igyekszik  azt  megtartani,  monopolizálni,  mert  attól  tart,  hogy  a  tudásának 
megosztása által romlani fog eddig kivívott pozíciója. Ezen a téren a magyarországi helyzet 
különösen  aggasztó.  „A  nemzetközi  felmérés  tapasztalataihoz  képest  csaknem  négyszer 
annyian – a megkérdezettek 61 %-a – tart attól,  hogy a tudásuk megosztásával csökken a 
vállalati hatalmuk, ill. befolyásuk” (Noszkay, 2002:312). 

4.  A  játékelméleti  kísérletek  szerint: A  kommunikáció  szerepe  kiemelt  a  kooperáció  
létrejöttében, ezen belül is a közvetlen, teljes kommunikáció (ne csak hallják, hanem lássák is 
egymást).  A kommunikáció során azonban nemcsak az tisztázódik, hogy mi a közös érdek,  
hanem az is, hogy ezzel a résztvevők kiszolgáltatottsága is nő.  
A racionálisan  gondolkodó játékosok helyzetének optimalizálására  – amennyiben nem jön 
létre közöttük kommunikáció – a versengés a megoldás. Ha azonban egy „fogolydilemma” 
helyzetben lehetőséget kapnak a résztvevők, hogy kommunikáció segítségével tisztázni tudják 
közös érdeküket, még akkor sem biztos, hogy betartják a megállapodásukat. Ennek alapvető 
oka a fent említett mohóság vagy a bizalom hiánya. A már említett tréning feladatok során, ha 
feloldjuk  a  kommunikációs  tilalmat,  gyakran  születik  a  csoportok  között  együttműködési 
megállapodás. A megállapodást követő döntés azonban továbbra is anonim, azaz nem ismert 
külön-külön a  csoportok döntése,  csak az  együttes  eredmény.  Ez a  névtelenség  az esetek 
70-80 százalékában legalább egy dezertőr csoportot eredményez a négy csoportból, mert a 
gyakorlat alapján így nagyobb lehet a hasznuk, mint a többieké. Az azonban, hogy mind a 
négy csoport felrúgja a megállapodást, ritkán fordul elő.
A kommunikáció szerepének jelentősége a tudásmegosztás során sem vitatható. Egy KPMG 
felmérés  szerint  (Fejjáték,  2006)  a  munkatársak  több  mint  fele  elsőként  kollegájától  kér 
információt, és csak utána üti fel a vonatkozó kézikönyvet, annak ellenére, hogy a vizsgált 
cégek  háromnegyedénél  alkalmaznak  adatbázisrendszert.  De  a  kommunikáció  lehetősége, 
még nem jelenti  azt,  hogy valóban együttműködnek a munkatársak.  Egyrészt a tacit  tudás 
megosztása – természeténél  fogva,  akkor sem lehet teljes, ha a tagok kommunikációjában 
nincs semmi kivetni való. Másrészt egy „ügyes” kommunikátor manipulálhatja a környezetét. 
Rengeteget  beszélhet  valaki  egy  adott  dologról,  anélkül,  hogy  semmit  sem  mond.  A 
szervezeteknél a szakértői hatalommal vagy bármilyen információs hatalommal rendelkezők a 
legtöbb esetben úgy vélik nem érdekük, hogy mindent feltárjanak. Hiába tisztázódik, hogy mi 
a közös érdek,  az egyén a kommunikációja során szubjektív megítélése szerint  ködösíthet 
annak érdekében, hogy minél kevesebbet értsenek meg a munkatársak. Minél inkább sikerül 
kevésbé közérthetőnek lennie, annál jobban megerősítheti feletteseit, hogy nélküle nem tudják 
elvégezni  az  adott  feladatot.  Ebben  az  esetben  a  kommunikáció  nem az  együttműködést, 
hanem a versengést támogatja. Egy másik problémát jelent a kommunikáció hatékonyságával 
kapcsolatban a szervezet mérete. Míg a kisebb vállalatoknál az informális tudásmegosztásnak 
alapvető  eszköze  a  kommunikáció,  a  nagyobb  létszámmal  működő  vállalatoknál  a  térbeli 
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távolságok  miatt  már  komoly  problémák  merülhetnek  fel,  hisz  a  munkatársak  nagy része 
között  lehetetlenné  válik  a  közvetlen  kommunikáció.  A  munkakörök  specializálódása  is 
hathat abba az irányba,  hogy a szervezet  tagjainak munkával  kapcsolatos kommunikációja 
lehetetlenné  válik.  Például  egy  speciális  szakterületen  dolgozó  munkatárs  helyettesítése 
nehezen oldható meg, ha szabadságra megy, vagy véglegesen távozik a vállalattól.

5. A játékelméleti  kísérletek szerint: A különböző közösségekben, ahol az egyének ismerik  
egymást,  sokkal nagyobb a kooperációs  esély.  Ez köszönhető a kölcsönös bizalomnak, de  
annak is, hogy ha ismerik egymást az emberek, azaz később is egymás szemébe kell, hogy  
nézzenek.  Amennyiben  nem  ismerik  a  másikat,  felülkerekedhet  a  másik  árulásától  való 
félelem.
A szervezeti tréningek során a résztvevők általában már előzetesen ismerik egymást. Így az 
egymás közötti bizalom kiépítése sem a nulláról indul. A játékelméleten alapuló feladatokban 
–  mivel  felszínre  kerül  a  résztvevők  közötti  bizalom  valós  mértéke  –,  megdöbbenéssel 
tapasztalják,  hogy  mennyire  bizalmatlanok  egymással  szemben.  A  másik  féltől  függő 
sebezhetőség  felvállalása  a  magánéletben  sem  zökkenőmentes,  egy  szervezetben  ez  még 
sokkal nehezebb. Bizalom nélkül pedig nehéz valódi együttműködést kialakítani. A bizalom 
kiépítése hosszú időt igényel,  és közben állandó megerősítést,  ellenőrzési  lehetőséget  kell, 
hogy kapjanak a felek egymástól a megbízhatóságukról. A bizalmat azonban egy pillanat alatt 
el  lehet  veszíteni,  és  az  elvesztett  bizalom  újraépítése  csaknem  lehetetlen.  A  közvetlen 
munkatársak esetén ezért még az is kedvezőbb, ha eleve bizalmatlanok egymással szemben, 
mint amikor valamilyen okból csalódniuk kellett egymásban. 
A kutatásom eredményei  is igazolták a játékelméleti  kísérletek fenti  megállapítását.  Az új 
munkatársak,  kooperációs  hajlama  alacsonyabbnak  mutatkozott,  mint  a  több  éve  együtt 
dolgozóké.  A  „törzstagok”  (30-40  éve  a  vállalatnál  dolgozók)  esetében  azonban  ismét 
lecsökkent a kooperációs hajlam. Ez magyarázható azzal is, hogy az idősebb dolgozók már 
kevésbé mobilak, ezért az állásuk elvesztésétől való félelem bizalmatlanabbá teszi őket. 

6.  A  játékelméleti  kísérletek  szerint: A  kooperáció  és  a  versengés  közötti  választást  
befolyásolja az adott ország kultúrája, tradíciói.  
Az,  ahogyan  az  emberek  viselkednek  bizonyos  körülmények  között,  elsősorban 
értékrendjükön  múlik.  Mint  láttuk  a  logika  alapján  egy  „fogolydilemma”  helyzetben 
lehetetlen  a  kooperáció,  de  az  egyáltalán  nem lehetetlen,  hogy ne minden  helyzet  legyen 
„fogolydilemma” helyzet. Modern világunkra azonban inkább az a jellemző, hogy mindenkit 
a saját érdeke vezérel, azaz lépten-nyomon tele van „fogolydilemma” helyzetekkel. A kérdés 
így  sokkal  inkább  az,  hogy létrejöhet-e  kooperáció  egy  ilyen  világban.  A  játékelméleti 
kutatások szerint igen, ha rendelkezünk a következő személyiségvonásokkal (Mérő, 2000): 

o barátságos (ha sohasem kezdeményezünk versengést), 
o megbocsátó  (az  ellenfél  ballépését  követően  hajlandók  vagyunk  visszatérni  a 

kooperálásra, nem vagyunk haragtartóak), 
o provokálható (ha az ellenfél verseng, nagy eséllyel viszonozzuk),
o reakcióképes (a válaszunk nagymértékben függ az ellenfél stratégiájától) 
o kiismerhető (függ az együtt töltött időtől).

A fenti  személyiségvonások alapján úgy tűnik a  „fogolydilemmák”-kal  telített  világban is 
eredményesebbek  lehetünk,  ha  nem annyira  a  józanész  alapján  cselekszünk,  vagyis  ha  a 
hétköznapi életben életünk fontos játékait nem tisztán racionális módon kezeljük. Talán nincs 
is tiszta racionalitás. Egy tökéletesen racionális ember valószínűleg sohasem jutna döntésre, 
hiszen minden döntést előkészítő tényezőt figyelembe venni – ráadásul, hogy kizárhassunk 
minden egyéb választást, úgy, mint egy biztosan rosszabb választás – lehetetlen.  Ezek a fenti 
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kevésbé  intellektuálisnak  mondható  tulajdonságok  függnek  az  egyén,  illetve  a  szervezet 
értékrendjétől, azaz a kultúrától. Ha a szervezeti kultúra azt közvetíti, hogy a tudásmegosztás 
segít  az  embereknek  a  hatékonyabb  munkavégzésben,  a  munkahelyük  megtartásában,  a 
személyes fejlődésükben és szakmai előmenetelükben, akkor valószínűleg a tudásmegosztást 
választják. De nem szabad elfelejteni, a munkatársak döntése továbbra is személyes, erkölcsi 
kérdés marad. Továbbra is vélheti úgy valaki, hogy vét a közösen kialakított szabályok ellen, 
akkor „legfeljebb” a saját lelkiismeretével kell elszámolnia. 

7. A játékelméleti kísérletek szerint: A döntés irányát tanítással is lehet befolyásolni, hogy a  
résztvevők időben felismerjék, ez egy csapda. A tanítás hozadéka azonban csak hosszú távon 
jelentkezik.
Több kutató szerint az emberiség IQ-ja elmúlt száz évben folyamatos növekedést mutatott, 
ezzel  szemben érzelmi  intelligenciája  (EQ) csökkent.  A hagyományos  oktatási  módszerek 
azonban továbbra is elsősorban az IQ és nem az EQ fejlesztésére koncentrálnak. Szerencsére 
léteznek olyan  gyakorlati  eredmények is,  amelyek azt  igazolják,  hogy lehet  és érdemes is 
fejleszteni  olyan  értékeket,  amelyek  kevésbé  mondhatók  intellektuálisnak,  sokkal  inkább 
emocionálisnak. Noszkay Erzsébet (2004, 2006) által kidolgozott kompetencia alapú képzés 
tudásmenedzselési módszere, az O & TUMEN, már évek óta bizonyítja, hogy a tanításnak a 
tudásmenedzsmentben  is  nagyszerepe  van.  Ez  az  oktatási  módszer  felkészíti  a  leendő 
menedzsereket a csapatban való együttműködésre, a közös célok és bizalomerősítő eszközök 
felhasználásával  serkenti  a  tudás  –  mások  számára  is  használható  módon  történő  – 
felhasználását, és az élvezetessé tett tanulás folyamatában létrejövő szinergiák, hozadékként 
plusz  tudásértékekhez  juttatják  a  sajátságos  elsajátítási  folyamat  résztvevőit.  Sokan  nem 
szívesen  alkalmazzák  az  ilyen  típusú  tanítási  módszereket,  mivel  eredménye  nem egyből 
jelentkezik. Az intézményi oktatás mellett a cégek egyre nagyobb szerepet tulajdonítanak a 
vállalati  tréningeknek,  amelyek  komoly  szerepet  tölthetnek  be  a  munkatársak  közötti 
együttműködési hajlam növelésében. 

8.  A  játékelméleti  kísérletek  szerint: Bizonyos  helyzetekben  büntetéssel  is  elérhetjük  a  
megfelelő eredményt.
Lehet, hogy átmenetileg rábírnánk büntetéssel néhány alkalmazottat tudásának megosztására, 
de véleményem szerint a tudásmenedzsment vonatkozásában, teljes mértékben abszurd még 
az alkalmazás lehetőségének felvetése is. Ezt az állításomat csupán egy idézettel szeretném 
alátámasztani. „A tudásátadás a tudás hordozóinak, az embereknek saját tapasztalatain múlik, 
ha  a  szakértelmet  átadni  jó  (a  tudás  birtokosait  megbecsülik,  a  tudás  átadását  bátorítják, 
jutalmazzák, másokat segítve, tudásukat átadva saját céljaikat is könnyebben megvalósítják), 
akkor e szerint cselekednek.” (Bőgel, 1999)

III.2.3. Rajtunk múlik… 

Az élet semmilyen területén sem szükségszerű, hogy „fogolydilemma” helyzet alakuljon ki. 
Így a tudásmegosztásnak sem immanens sajátja a „fogolydilemma” helyzet. Az, hogy mégis 
gyakran  azzá  válik,  annak  alapvető  oka,  hogy  nem  ismerjük  fel(el)  a  következő 
összefüggéseket:

1. A tudását senki nem veszíti el azáltal, hogy megosztja, sokkal inkább az alkalmazás által 
válik gyarapíthatóvá.  Így nem a tudás – és annak monopolizálása – a hatalom, hanem 
annak megosztása.  Például a tudásmenedzsment  harmadik generációja kapcsán említett 
hálózatok és klaszterek működésének az alapja is a tudásmegosztás.
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2. A tudás gyarapodásának feltétele legalább annyira a versengés is, mint a kooperáció. A 
tudásmegosztás  során a  két  attitűd  nem alternatív  választási  lehetőség – nem egymást 
kizáró stratégia – kell, hogy legyen. Az arányokat természetesen nem lehet meghatározni. 
Általánosságban azt lehet mondani, hogy addig jó bármelyik, amíg a szervezeti, illetve az 
egyéni céloknak megvalósítását támogatja11. 

3. A  tudásmegosztás  során  kiemelkedő  szerepe  van  annak  is,  hogyan  valósul  meg  a 
kooperáció – a kompromisszumos vagy inkább a konszenzusos megoldásokat választjuk-e 
–, míg a fogolydilemma helyzet kimenetelét elsősorban az befolyásolja, hogy hajlandók 
vagyunk-e kooperálni vagy nem. 

4. A vezetés, és az általa képviselt értékrend „átírhatja a nyereségtáblázatot” úgy, hogy az 
alkalmazottak  számára  követendő  értékrendet  az  jelentse,  hogy  együttműködnek 
egymással.

III.2.4. A tudásmegosztásból származó haszon és haszonáldozat

Az  együttműködés  és  a  versengés  egymástól  elválaszthatatlan.  A  „fogolydilemma” 
alaphelyzetében a „racionális” viselkedés a versengés volt. Majd láttuk, hogy ha az emberek 
sorozatos választás előtt állnak kevert stratégiát alkalmaznak. Minél inkább ismerik egymást, 
minél jobban bíznak egymásban, minél többször van módjuk a közvetlen kommunikációra, 
annál  nagyobb  esély  nyílik  az  egymás  közötti  kooperációra.  A  tudásmenedzsmenttel 
foglalkozó kutatások a TM – azon belül a tudásmegosztás – hatékony működésének egyik 
legfontosabb  feltételeként  a  szervezeti  együttműködést  határozzák  meg.  A szervezetekben 
azonban a kooperáció mellett egyidejűleg jelen van – és kell, hogy legyen – a versengés is 
(21. ábra). 

21. ábra. A kooperáció és a versengés kapcsolata a szervezetben

A  versenyben  maradás  elképzelhetetlen  hatékony  team-munka,  együttműködés  nélkül.  A 
szervezeti  értékek  létrehozásában  azonban  ugyanilyen  fontos  szerepe  van  a  nézőpontok, 
kompetenciák, az információkhoz való hozzáférés, stratégiai irányultság közötti különbségek 
által gerjesztett konfliktusoknak. Egy szervezet életében a versengésnek nem feltétlenül kell 
az együttműködést hátráltató tényezőnek lennie. A jól menedzselt versengés által gerjesztett 
konfliktus erősítheti bizonyos problémák megoldásában az együttműködést. Ha egy szervezet 

11 A következő alfejezetben térek ki arra, hogy az egyéni és a szervezeti célok elérését hogyan támogatja a tudás 
megosztása, és ezért milyen áldozatokat kell vállalnia az egyénnek, illetve a szervezetnek.
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támogatni kívánja tagjai tudásának megosztását, tisztában kell lennie azzal, hogy az emberek 
mérlegelik döntéseik következményeit, azt hogy melyik viselkedésforma a kifizetődőbb, azaz 
számba  kell  venniük  választásuk  előnyeit  és  az  azzal  járó  áldozatokat.  De  nemcsak  az 
egyéneknek kell mérlegelni. A szervezetnek ugyanúgy ismernie kell miért érdemes tagjainak 
tudását támogatni, milyen haszonnal jár ez szervezeti szinten, és ezért milyen áldozatokat kell 
vállalni (13. táblázat). 

13. táblázat. A tudásmegosztás haszonáldozata és haszna 

HASZONÁLDOZAT HASZON
Egyéni szinten Szervezeti szinten Egyéni szinten Szervezeti szinten

Egyéni 
„monopolhelyzet” 
esetleges elvesztése 

A szervezetet elhagyó 
személy által „elvitt” 
tudás

Tudás, képesség, 
kompetencia bővülése

Tudás bővülése 
(új termék, eljárás, 
rutin, hozzáadott érték 
növelése, stb.)

Kényszer a 
proaktivitásra 
(az „egy lépés” előny 
fenntartása érdekében)

Kényszer a 
proaktivitásra
(az „egy lépés” előny 
fenntartása érdekében)

 Anyagi elismerés Versenyelőny, 
rugalmas reagálás a 
változásokra

Kudarc (bizonyos 
ötletek elvetése a 
szervezet részéről, 
akár a „korai” 
felfedezés miatt)

Nem megfelelő tudás 
elterjesztése – a 
szervezet 
tudástőkéjének 
devalválódása 

Nem anyagi elismerés
(előléptetés, szakmai 
elismerés, stb.)

Szinergia hatás 
érvényesülése

A tudásmegosztás idő 
igénye (pl. a tudás 
megosztását segítő 
formális és informális 
fórumokban való 
részvétel)

A tudásmegosztás idő 
igénye (pl. egy adott 
munkafolyamattól 
elvett idő)

Kapcsolatok bővülése, 
minőségük javulása

Külső- és belső 
kapcsolatok bővülése, 
minőségük javulása 
(növekednek a külső 
és belső 
együttműködésből 
fakadó üzleti előnyök, 
technológiai transzfer 
lehetőségek, javul a 
munkamorál, csökken 
a munkatársak 
fluktuációja)

A befogadó egyén 
vagy szervezet 
„elfelejti” a tudás 
valódi forrását

Tudásmegosztást 
támogató IT 
infrastruktúra 
megteremtése

Részvétel jóleső 
tudata

Kevesebb az igény a 
külső tudásforrás 
igénybevételére (pl. 
tanácsadás)

A tudás megosztás 
egyéb erőforrás igénye 
(pl. a szervezeti tagok 
anyagi jutalmazása)

Alkotóképesség 
„ébrentartása”

Állandó megújulásra 
való képesség (tanuló 
szervezet)

A táblázatból kiderül, hogy a tudásmegosztásból származó haszon és az érte hozott áldozatok 
szervezeti  és  egyéni  szinten  nem  fedik  le  egymást.  Ezeknek  a  különbözőségeknek  a 
felismerése segít megérteni, miért nem érhetjük el sohasem egy adott szervezetben, hogy az 
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együttműködés teljesen „akadálymentes” legyen, de azt is láthatjuk általa, hogyan tudjuk az 
így kialakult érdekellentmondásokat feloldani – attól függően, hogy mi a célunk.

III.3. A tudásmegosztás során jellemző magatartáscsoportok

A kutatatás harmadik kérdésköre:

Lehet-e  klasztereket  képezni  aszerint,  hogy  az  emberek 
munkavégzésére, illetve a tudásmegosztására mi a jellemzőbb (az 
együttműködés vagy a versengés)? 

A tudásmegosztó és versengő magatartást kifejező indexek alapján kialakult szkórokból négy 
klaszter12 bontakozott  ki:  (1)  „Feltétel  nélkül  együttműködők”,  (2)  „Közömbösek”,  (3) 
„Versengők” és (4) „Asszertívek” (22. ábra).

Feltétel nélkül 
együttműködők Asszertivek

Versengők

Közömbösek

Versengő magatartás
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22. ábra Viselkedés típusok a tudásmegosztás során

A vizsgált szervezetek munkatársaira alapvetően a versengő magatartás a jellemző (71%) és 
csak  nagyon  kevesen  vannak  az  ún.  altruista,  önzetlen  emberek  (6%),  akik  alapvető 
magatartásformának a tudásmegosztást  tartják,  a versengés viszont  nem jellemző rájuk.  A 
„Versengők” magas száma nem meglepő, hisz napjainkban egyre jellemzőbb a munkahely 

12 III.1.2. fejezetben részletesen ismertettem az alábbiakban bemutatott klaszterek kialakításának módszerét.
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megtartásának  bizonytalansága;  létszám  leépítések,  profilváltoztatás,  adott  szakterületen 
bekövetkező  gyors  változások.  Ehhez  a  helyzethez  való  rugalmas  alkalmazkodás  arra 
kényszeríti  az  embereket,  hogy  kihasználják  esetleges  monopolhelyzetüket,  megerősítsék 
hatalmi bázisaikat. A tudásmenedzsmenttel foglalkozóknak ezzel tisztában kell lenniük, ezért 
is fontos, hogy felfedjük, mivel  lehet „rávenni” a munkatársakat tudásuk megosztására.  A 
„Feltétel nélkül együttműködők” alacsony számát nem tartom problémának. Szerintem, egy 
szervezetben  nem ez  akadályozza  meg  a  tudásmegosztó  kultúra  kibontakozását.  Ehhez  a 
viselkedéshez talán kapcsolható némi naivitás is, és a cél nem az, hogy az emberek minden 
feltétel  nélkül  kínálják  fel  a  tudásukat.  Problémának  sokkal  inkább  azt  tartom,  hogy  a 
válaszolóknak  csak  14%-a  („Asszertívek”)  alkalmazza  intenzíven  mind  a  két 
viselkedésformát.  Ha  azt  szeretnénk,  hogy  a  szervezeteknél  lévő  tudás,  hozzájáruljon  a 
szervezet  teljesítménynek  növeléséhez,  a  versenyképesség  főforrását  jelentse,  szükség van 
mindkét magatartásra. Mint a fentiekben már említettem a tudásmegosztás során nem arra kell 
törekedni,  hogy abszolút  nyitottak legyünk mindenre és minden kontroll  nélkül  közöljünk 
különböző  információkat,  de  tudásunkat  ugyanolyan  képtelenség  eltitkolni,  egyedül 
fejleszteni. Azok, akik fel tudják mérni, hogy mikor melyik magatartásforma a kifizetődő és 
képesek  az  együttműködésre,  de  bizonyos  helyzetekben  a  versengésre  is,  jelenthetik  a 
legbiztosabb  tudásbázist  a  szervezetek  számára.  A  legnagyobb  veszélyt  a  közömbösek, 
visszahúzódóak  hordozzák,  akik  nem hajlandók  versengni,  de  ugyanúgy  nem törekednek 
tudásuk megosztására sem. 

A kutatás alapjául szolgáló kérdőívben két módon közelítettem meg azt a kérdést,  hogyan 
ítélik  meg  a  válaszadók  a  szervezetükben  dolgozók,  illetve  saját  magatartásukat.  Amikor 
közvetlenül tettem fel a kérdést, amelyben arról kellett döntenie a válaszadónak, hogy az ő 
szervezeténél mi a jellemzőbb az együttműködés vagy a versengés, 91% az együttműködést 
jelölte  meg.  Amikor  a  vizsgált  feltevést  több  „rejtett”  kérdéssel  közelítettem  meg  – 
amelyekből kialakult a négy jól elkülöníthető klaszter is –, a versengő magatartás került ki 
győztesen.  Ez  természetesen  nem  a  kérdőívet  kitöltők  szavahihetőségét  kérdőjelezi  meg, 
hanem  arra  utal,  hogy  bár  tisztában  vagyunk  a  munkatársak  együttműködésének  óriási 
szerepével  a  szervezetek  életében  –  ez  fejeződik  ki  a  közvetlenül  feltett  kérdésre  adott 
válaszban  –,  a  valóságban  azonban  sokkal  inkább  versengő  módon  viselkedünk.  Az  is 
lehetséges, hogy viselkedésválasztásunk sokszor nem is tudatosul bennünk. 

A felvett  minta  alapján a következő kép rajzolódott  ki a vizsgált  szervezeteknél  dolgozók 
tudásmegosztás során tanúsított magatartásáról. 

Tevékenységi terület szerinti elemzés (23. ábra). 
- A tudásmegosztás  során  történő  együttműködésben  az  oktatás-képzés  jár  az  élen.  Ezt 

követi  a  közigazgatás  és  a  kereskedelem,  míg  a  kereskedelemben  dolgozók  a 
legversengőbbek. Az oktatás-képzés dobogós helye talán nem számít meglepetésnek, még 
akkor sem, ha itt nem az oktatók és oktatottak közötti kapcsolatot jellemzi a kapott érték, 
hanem a munkatársak egymás közötti kapcsolatát. Az oktatásban és a kereskedelemben is 
jellemző  a  teamekben  végzett  munka,  ami  egy  magasabb  szintű  együttműködési 
hajlandóságot fejleszt ki a csapattagokban.  A pénzügyi szolgáltatásban és tanácsadásban 
a  tudásmegosztásra  mutatott  alacsony  affinitás  mögött  bizonyára  a  dolgozók  nagy 
részének  a  forgalom  alapján  történő  javadalmazása  húzódik  meg.  Az  ilyen  jellegű 
területeken működő vállalatoknál dolgozók teljesítményének ily módon történő  növelése 
lehet,  hogy  rövid  távon  eredményre  vezető,  de  ezáltal  a  vállalati  értékképzés  alatta 
maradhat  annak,  amit  nagyobb  mértékű  tudásmegosztással  érnének  el.  Ezeken  a 
területeken  gyakori,  hogy  a  más-más  teamekben  dolgozóknak  újból  és  újból  fel  kell 
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találnia  a  „spanyolviaszt”,  mert  a  csoportok  között  nincs  megfelelő  kommunikáció, 
nehogy az átadott információk, tapasztalatok miatt a vállalati versenyben alulmaradjanak.
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23. ábra. Az ágazatokra jellemző magatartás típusok

- Az ipari szervezetek képviselői számára úgy tűnik mindkét magatartásforma „ismeretlen”. 
Ez  magyarázható  azzal,  hogy ebben  az  ágazatban  sok  olyan  terület  van,  ahol  még  a 
hagyományos  erőforrások,  elsősorban a  tőke  szerepe  a  hangsúlyos,  a  vállalati  vagyon 
jóval kisebb részét teszi  ki az intellektuális  tőke. Ezen kívül az ipari  folyamatok nagy 
része szabályozott,  rutin feladat,  ahol a szélsőséges attitűdök megnyilvánulása kevésbé 
tapasztalható.  (A  hight-tech  iparágakban  való  felmérés  valószínűleg  megcáfolná  a 
fentieket.)

- A  közigazgatásban  dolgozók  tűnnek  a  legönzetlenebbnek,  hisz  a  relatíve  magasnak 
számító  együttműködés  mellett,  igen  ritka  a  versengő  magatartás.  Itt  tapasztalható  a 
legnagyobb  rés  a  két  attitűd  között,  melynek  oka  lehet  az,  hogy  ezen  a  területen 
tapasztalhatjuk  a  legnagyobb  bürokráciát,  a  feladatokat  központilag  határozzák  meg, 
amiket  aztán  leosztanak,  legtöbbször  utasítások  formájában.  A  hierarchia  különböző 
szintjein  dolgozók  nem is  tudnak  mást  csinálni,  mint  együttműködni,  hisz  a  kiosztott 
feladatot el kell végezni. A versenyt a magasabb fizetés vagy pozíció sem motiválja úgy, 
mint más területeken, mivel előre meghatározott lépcsőfokai – idő, képzettség korlátjai – 
vannak az előrejutásnak.

- Az ágazatokat a szerint  is jellemezhetjük, hogy tapasztalható-e valamilyen fokú együtt 
járás a két magatartásforma között. Az ipar, a kereskedelem és a pénzügyi szolgáltatások 
területén  működő  vállalatok  esetében  igen  szoros  együttmozgás  tapasztalható,  bár  az 
irányok igen eltérőek.  A már fentiekben említett  ipar területén dolgozók bizonyultak a 
„legközömbösebbeknek”  az  alacsony  együttműködési  és  versengési  hajlam  miatt.  A 
pénzügyi  szférára  –  ugyan  kisebb  intenzitással  –  is  inkább  ez  a  jellemző,  míg  a 
kereskedelemben foglalkoztattak a „legdominánsabbak”, hiszen mindkét viselkedéstípus 
jellemző rájuk. 

- Érdemes még megemlíteni az egyéb szolgáltatásokat, ahol elsősorban olyan tevékenységi 
területek szerepelnek, amelyek egy vagy néhány fős vállalkozás formájában működnek a 
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gyakorlatban, mint például: könyvelés, szerviz, fodrászat,  magán orvosi rendelők. Ezen 
vállalatoknál látható a legnagyobb arányú, a többi ágazathoz képest fordított irányú eltérés 
a két viselkedés között. A versengés a jellemzőbb, de szinte semmilyen tudásmegosztó 
gyakorlatot nem tanúsítanak. 

A vizsgált szervezetek telephelye szerinti elemzés (24. ábra).
- A budapesti és városi telephelyű cégek esetében együttjárás tapasztalható a két viselkedési 

formában. Ezt az együttmozgást én akkor ítélem előnyösnek, ha intenzitásuk viszonylag 
magas  fokú.  Ezekben  az  esetekben  ez  az  átlag  körül  mozog,  a  budapesti  vállalatok 
kicsivel alatta, az egyéb városok valamivel fölötte helyezkednek el. 
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24. ábra. A szervezetek telephelye szerint jellemző magatartás típusok

- Községekben, falvakban működő vállalatokban dolgozókra a versengés a jellemző, míg az 
együttműködés  nagyon  alacsonyfokú.  Abból,  hogy egy kisebb településen  az emberek 
általában ismerik egymást, arra lehetne következtetni, hogy meghatározóbb a kooperáció. 
Az, hogy az elemzés eredménye az itt dolgozókat alapvetően a „versengők” közé sorolja, 
talán  a  vidék  nyújtotta  korlátozottabb  munkalehetőséggel  magyarázható.  A  magyar 
emberek  mobilitása  általában  alacsony,  ha  mód  van  rá,  megpróbálnak  lakóhelyükön, 
illetve annak közelében elhelyezkedni. Így jobban meg kell küzdeni az adott munkahely 
megtartásáért.

- Egyéb telephelyeken – amelyek főleg ipari parkokat jelentenek – működő szervezeteknél, 
kiugróan  magas  érték  jött  ki  a  tudásmegosztásra  utaló  magatartásra,  míg  a  versengő 
magatartás is itt a legalacsonyabb szintű. Ez valószínűleg azzal függ össze, hogy az itt 
működő vállalatok nagy része, olyan multinacionális – főleg kereskedelmi szolgáltatást 
végző – vállalat,  ahol a hatékonyság növelése érdekében ösztönzik a pozitív és negatív 
tapasztalatok  átadást  egyaránt.  Az  itt  dolgozók  gyakran  vesznek  részt  különböző 
értekezleteken, képzéseken és tréningeken. A gyakori információ és tudáscsere növeli a 
szervezeti tagok tájékozottságát, informáltságát.

A szervezetek mérete szerinti elemzés (25. ábra). 
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25. ábra. A szervezeti méret szerint jellemző magatartás típusok

- Ha a szervezet  méretét  tartjuk meghatározónak,  a négy klaszterből  alapvetően kettővel 
jellemezhetjük a szervezeti tagokat: „önzetlenek” és „versengők”. A „dominánsak” hiánya 
tisztán  kimutatható.  A nagy vállalatok  a  versengők és  közömbösek  közötti  átmenettel 
írható le, mivel a versengés a meghatározóbb, de mind a két érték viszonylag alacsony. 

- A középvállalatoknál dolgozók úgy érzékelték,  hogy az ő szervezetükben alapvetően a 
tudásmegosztó magatartás a jellemző. A legtöbb kutatás valóban azt támasztja alá, hogy 
együttműködő magatartás legjobb terephelyei  a kis- és középvállalkozások. Az általam 
végzett  elemzés  a  kisvállalatok  esetében  azonban  ezt  az  állítást  nem  támasztja  alá. 
Legvalószínűbb magyarázata az lehet (válaszadókkal folytatott beszélgetés alapján), hogy 
ebben  a  kutatásban  szereplő  kisvállalkozások  jelentős  része  egy  személyes 
kényszervállalkozás,  vagy  egy-két  fős  vállalkozás.  Az  első  esetben  a  verseny  és 
együttműködés  csak  kifelé  értelmezhető,  így  természetes,  hogy  alapvetően  ezzel  a 
magatartással szembesülnek. A néhány fős vállalkozások esetében ezt azzal magyarázom, 
hogy  a  vezető-tulajdonos  igyekszik  eltitkolni  bizonyos  „vállalati  titokként”  kezelt 
információkat  az  alkalmazottak  elől.  Ez a  „titkolózás”  egy kisvállalat  esetében sokkal 
feltűnőbb,  mert  ebben az  esetben  a  munkatársak  gyakorlatilag  közvetlen  kapcsolatban 
vannak egymással. 

A szervezeti tulajdon típusai szerinti elemzés (26. ábra).
- A  magyar  vállatoknál  dolgozók  körében  a  két  viselkedésforma  hasonló  intenzitással 

található meg. Míg a versengés-együttműködés együttmozgása önmagában nem ítélhető 
meg rossznak, addig az együttműködésre utaló jellemzők alacsony mértéke azt mutatja, 
hogy a tudásmegosztó kultúra még csak nyomokban található meg a hazai cégeknél.

- A külföldi  tulajdonú szervezeteknél  dolgozók „önzetlen” viselkedése arra  utal,  hogy a 
kívülről  behozott  ismeretlen  termelési,  technológia  eljárásokat,  munkamódszereket,  a 
hozzá tartozó vállalati  kultúrát  el  kell  fogadnia annak a munkatársnak,  aki tartósan az 
adott  szervezetnél  akar  dolgozni.  Ehhez  magas  fokú  együttműködésre  (vagy 
megalkuvásra) van szükség. 
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26. ábra. A szervezeti tulajdon szerint jellemző magatartás típusok

- A vegyes vállalatoknál a két attitűd nemcsak fordítottan érvényesül, hanem a köztük levő 
értékbeli  távolság is igen jelentős. Ezeknél a cégeknél dolgozók úgy érzékelik,  hogy a 
vállalatnál  maradásra,  továbblépésre  akkor  van  lehetőség,  ha  ki  tudnak  emelkedni  a 
többiek közül. Ezek a vállalatok általában ösztönzik is a „belsősök” továbblépését. Ehhez 
rendelkeznie  kell  az  illetőnek  valamilyen  hatalommal.  Például  bizonyos  szakértelem, 
információ  birtoklása  jelenthet  ilyen  monopolizálható  hatalmat.  Ekkor,  már  csak  az 
szükséges,  hogy  elterjesszük,  hogy  mi  vagyunk  azok,  akik  rendelkezünk  olyan 
szakértelemmel, tudással, amire a vállalatnak éppen szüksége van. 

III.4. Az együttműködést támogató és gátló tényezők

A harmadik alfejezetben az alábbi kérdésre keresem a választ:

A  szervezeti  tagok  közötti  együttműködés  hiányát  milyen 
tényezőkkel lehet magyarázni és melyek a támogató elemek?

Azokat  az  együttműködést  támogató  és  gátló  tényezőket,  amelyeket  e  fejezetben  számba 
veszek, az alfejezetektől függetlenül folyamatosan sorszámozom 1-7-ig.

III.4.1. Az együttműködés és a versengés közötti választást befolyásoló egyéni jellemzők 
a tudásmegosztás során

A kutatás alátámasztásához felvett  kérdőív alapján a következő összefüggések állapíthatók 
meg  a  válaszadók  beosztása,  neme,  kora,  a  szervezetnél  eltöltött  idő  és  az  alkalmazott 
magatartásforma között.
1. A választ adó személy beosztása és viselkedésválasztása közötti kapcsolat: (27. ábra).
- A beosztás  szerinti  vizsgálat  egyik  eredménye,  hogy a  felső  vezetőkre  sokkal  inkább 

jellemző a versengő magatartás, mint a beosztottakra. Egyedül az utóbbiaknál előzi meg a 
tudásmegosztás átlagos mértéke a versengő magatartást.
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27. ábra. A kérdőívet kitöltő személyek beosztása szerint jellemző magatartás típusok

- A  tulajdonosok,  középvezetők  és  beosztottak  esetében  mindkét  viselkedésforma  átlag 
körüli és együtt mozog.

- A legszélsőségesebb érték a felső vezetők magatartási jellemzőire jött ki. Ők átlagon felüli 
versengést tanúsítanak és együttműködő magatartásra nem hajlandók. 

- Azoknál a vezető beosztású személyeknél, akik részesednek a vállalati tulajdonból is, ezek 
az értékek mérsékeltebbek. A versengő attitűd sokkal visszafogottabb, de a kooperációs 
hajlam itt is igen alacsony.
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28. ábra. A kérdőívet kitöltő személyek neme szerint jellemző magatartástípusok

2. A kérdőívet kitöltő személy neme és attitűdje közötti kapcsolat (28. ábra).
- A  kérdőív  adataiból  hasonló  eredmény  mutatható  ki,  mint  néhány  játékelméleti 

kutatásból:  az  értékek  alapján  a  nők  általában  versengőbbek  és  kevésbé  hajlandók 
együttműködésre.
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- A férfiak esetében viszonylag magas középérték jött ki a tudásmegosztó magatartásra, a 
versengő attitűd kicsivel az átlagos érték alatt található.

3. A kérdőívet kitöltő személy kora és attitűdje közötti kapcsolat (29. ábra).
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29.ábra A választ adó személyek kora szerint jellemző magatartástípusok

- A  kérdőívet  kitöltő  személyek  kora  és  az  alkalmazott  magatartásforma  közötti 
összefüggést bemutató grafikon alapján azt mondhatjuk, hogy a vizsgált szervezetek tagjai 
közül a középkorúak hajlandók leginkább tudásmegosztást támogató magatartásra. 

- A  pályakezdők,  mindkét  attitűd  esetében  közelebb  vannak  az  átlagos  értékhez,  de  a 
versengésre  való  hajlam  erőteljesebb  náluk,  mint  az  együttműködési  szándék.  Ez 
magyarázható  a  fiatalabb  korosztály  előrejutási  törekvéseivel,  a  kezdeti  beilleszkedés 
nehézségeivel. Az új körülmények között nagyobb lehet a bizalmatlanság a többiek iránt.

- A kor előrehaladásával  a versengő attitűd háttérbe szorul,  és egyre inkább előrelép az 
együttműködési  szándék.  Ez  valószínűleg  abból  fakad,  hogy  erre  az  életkorra 
felhalmozódott tapasztalat, már önmagában is ad egy magabiztosságot és azt a felismerést, 
hogy a tudás többek között, annak megosztásával növelhető.

- Az ötven év felettieknél egy visszatáncolást tapasztalhatunk a versengő attitűdhöz. Ennek 
oka lehet, hogy az állandó változó környezetben elveszítjük azt a rugalmasságot, ami az 
alkalmazkodást biztosította. Ez okoz egy bizonytalanságot, félelmet az addig megszerzett 
egzisztencia esetleges elvesztése miatt.

4. A választ adó személy vállalatnál töltött évei és attitűdje közötti kapcsolat (30. ábra).
- Az öt–tíz évnél kevesebb időt egy munkahelyen letöltők átlagosnak bizonyultak mind a 

két attitűdben. 
- Az azonos munkahelyen letöltött évek növekedésével szétválik a két viselkedésforma, és 

élre  tör  a  tudásmegosztást  támogató  magatartás.  Ezzel  párhuzamosan  szorul  vissza  a 
versengési  hajlam.  A  vállalatoknak  szüksége  is  van  a  tapasztalt  munkatársak 
segítőkészségére, a „mesterek” tudására.
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30. ábra. A választ adó személyek beosztása szerint jellemző magatartástípusok

- A harminc évnél több időt azonos munkahelyen töltők esetében a versengő magatartás a 
meghatározóbb.  Ez  szoros  kapcsolatot  mutat  az  előző  pontban  bemutatott  ötven  év 
felettiek  viselkedésével.  Mivel  valószínűsíthető,  hogy  a  két  kategória  szorosan  lefedi 
egymást, így a viselkedésváltozás is hasonló okok miatt következik be.

III.4.2.  Az  egyének  közötti  interakció  és  azt  befolyásoló  tényezők,  s  hatásuk  a 
tudásmegosztó és versengő magatartás közötti választásra

Ebben a fejezetben három olyan tényezőt emelek ki, amelynek fontos szerepe van a szervezeti 
tagok  tudásmegosztás  során  tanúsított  magatartásában:  bizalom,  kommunikáció.  A 
munkatársak közötti – elsősorban informális – tudásmegosztásban a kommunikációnak fontos 
szerepe van. Az együttvégzett munka során az egyének tacit tudásának kölcsönös cseréje a 
kommunikáció verbális és non verbális csatornáin terjed. Ezért fontos megvizsgálni, hogy a 
tudásmegosztás  szempontjából  mit  tekinthetünk  hatékony  kommunikációnak.  A  hatékony 
kommunikáció nyíltságot, őszinteséget feltételez a kommunikáló felek között. Ennek feltétele 
az egyének közötti bizalom kialakulása. A bizalmat, azért nem az egyéni jellemzők között 
tüntettem  fel  –  bár  mértékük  személy  specifikus  –,  mert  hatásuk  alapvetően  társadalmi 
kontextusban érvényesül. 

5. Bizalom 

Annak  a  szervezetnek  van  igazán  esélye  piacvezető  pozícióba  kerülni  –  tagjai  tudásának 
felhasználásán  keresztül  –,  ahol  az  emberek  úgy érzik,  bíznak  bennük,  és  az  emberek  is 
bíznak egymásban és vezetőikben egyaránt. Az irodalmi áttekintésben kitértem arra, hogy a 
szervezeti  tagok együttműködésének alapvető feltétele a „mikro-bizalmi” szint kialakulása. 
Ez azonban fokozatosan, hosszú időn keresztül jön létre.  Arról is szó volt a dolgozatomban, 
hogy ha el akarjuk kerülni a „fogolydilemma” helyzeteket szükség van arra, hogy képesek 
legyünk  „megbocsátani”  akkor  is,  ha  a  másik  előzetesen  verseng.  Az  alábbiakban  azt 
mutatom be, hogy a szervezeti tagok társaik versengő magatartása után mennyire hajlandók 
egy  esetleges  kooperációra.  A  kérdőívek  adatai  azt  mutatják,  hogy  a  bizalom  a  további 
együttműködést illetően igen eltérően alakul a munkatársak kora, beosztása és neme alapján. 
(31-33. ábrák)

97

1: 1 év alatt
2: 1-5 év
3: 5,1-10 év
4: 10,1-20 év
5: 20,1-30 év
6: 30 év felett



A munkatárs versengő magatartását követően a 25-30 éves korosztály, a felső vezetés és a 
beosztottak,  valamint  a  férfiak  azok,  akik  a  leginkább  hajlandóak  együttműködésre.  A 
legkevésbé megbocsátóak a legfiatalabbak és a legidősebbek, míg a beosztás alapján ezek a 
személyek inkább a középvezetők.  Az adatok alapján úgy tűnik a nők kevésbé toleránsak, 
mint a férfiak.
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A kérdőívet kitöltő személy kora

31. ábra. A kérdőívet kitöltő személyek korának és kollégájuk versengő magatartása utáni 
kooperációra való hajlandóságuk közötti kapcsolat
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A kérdőívet kitöltő személy beosztása

32. ábra. A kérdőívet kitöltő személyek beosztásának és kollégájuk versengő magatartása 
utáni kooperációra való hajlandóságuk közötti kapcsolat

98

1: 25 év alatt
2: 25-30 év
3: 31-40 év
4: 41-50
5: 50 fölött

1: Tulajdonos
2: Felső vezető
3: Tulajdonos, 
vezető
4: Középvezető
5: Beosztott
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A kérdőívet kitöltő személy neme

33. ábra. A kérdőívet kitöltő személyek nemének és kollégájuk versengő magatartása utáni 
kooperációra való hajlandóságuk közötti kapcsolat

6. Kommunikáció

Ha megvan  a  szükséges  tudás  és  a  bizalom egy szervezetben,  újabb probléma adódhat  a 
kommunikáció szintjén.

A tudás verbális megoszthatósága alapvetően a tudás explicit illetve tacit jellegétől függ. Az 
explicit tudás mivel jól artikulálható, megosztásának nem annyira feltétele az emberek közötti 
közvetlen interakció, mint a fejünkben, kezünkben, zsigereinkben lévő tacit tudás esetében. 
Azonban a verbalizált tudás átadása sem zökkenőmentes, mert annak értelmezése, kódolása 
függ a befogadó személytől. Ezért van az, hogy hiába a jó szándék a tudás átadását illetően, 
ha nem mérjük fel az üzenet fogadójának igényét, szükségletét. Az emberek hatékonyságát 
tehát független attól, hogy milyen munkát végeznek, nagyban befolyásolja a kommunikációs 
készségük.  A  kommunikáció  hatékonyságát  elemző  kutatások  szerint  azoknak  a 
személyeknek kb. 80 százaléka,  akik munkájukat kudarcként  élik meg, ezt  egyetlen okból 
teszik: nem jól viszonyulnak másokhoz. 

Az általam felvett kérdőív adatai szerint a megkérdezettek 83,5%-a megfelelőnek tartja  saját 
kommunikációját. Elgondolkodtató eredmény akkor született, amikor a „Megfelelőnek tartja-
e munkatársaival való kommunikációját?” kérdéshez, hozzárendeltem a tudásmegosztó és a 
versengő magatartást jellemzőit tömörítő főkomponenseket. Két egymástól jól elkülöníthető 
klaszter bontakozott ki (14. táblázat). 

14. táblázat. A kommunikáció és a tudásmegosztás során tanúsított attitűd összefüggése

Változók
 

Klaszter
1 2

Megfelelő-e a kommunikációja? 1 2
Tudásmegosztó magatartás -,34015 1,81594
Versengő magatartás ,28860 -1,30621
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Az első csoportot azok alkotják, akik saját véleményük szerint megfelelően kommunikálnak, 
de  nem  hajlandók  tudásmegosztásra,  míg  a  második  csoportban  találhatók  azok,  akik 
egyáltalán  nem tartják  megfelelőnek  kommunikációjukat,  de  magas  szintű  tudásmegosztó 
(együttműködő) magatartást tanúsítanak. Az elsőre ellentmondónak tűnő kapcsolatok mögött 
a következő magyarázat húzódhat meg. A versengésre hajlamosabbak azért tartják teljesen 
megfelelőnek  a  munkatársakkal  való  kommunikációjukat,  mert  „tudatosabban” 
kommunikálnak, arra és úgy használják, amire érdekük vezérli őket; azaz önmaguk számára 
használják  megfelelően.  Azok,  akik  nem  találják  megfelelőnek  a  munkatársukkal  való 
kommunikációt, törekednek az információ-, tudáscserére. Azt a hiányosságot, amit éreznek, 
megpróbálják jobb együttműködéssel leküzdeni, ezért hajlandók információkat, tudást átadni, 
hogy ők is kapjanak. 

A 14. táblázat magában rejt még egy nagyon fontos információt. A hatékony kommunikáció 
általános feltételei kiemelkedő fontosságúak a tudásmenedzsment számára is. Nem elég, hogy 
a  felek  megértsék  egymást,  és  nem  elég,  hogy  a  befogadó  a  közlő  befolyása  szerint 
cselekedjék. A hatékony kommunikációnak van még egy fontos feltétele.  A megértés – és  
annak  megfelelő  cselekvés  –  mellett  lényeges  az  is,  hogy  az  üzenet  küldője  elmondott-e  
mindent. Az  információk  tudatos  eltitkolása,  esetleg  elferdítése  gyakori  gond  a 
szervezeteknél. Ez alapvetően bizalom kérdése. Ahhoz, hogy kialakuljon a bizalom, le kell 
mondani a versengés negatív megnyilvánulásairól,  helyette  hatékony együttműködésre kell 
törekedni, olyan együttműködésre, amit nem a kényszer, hanem a közös érdek vezényel. A 
szervezeti tagoknak bízniuk kell egymásban, melynek feltétele a hiteles kommunikáció. De 
mi a feltétele a hiteles kommunikációnak? Miben tér el egymástól egy-egy szervezet belső 
kommunikációja? Mi formálja az emberi kapcsolatokat? A választ Jürgen Habermas (1994) 
kommunikatív racionalitás elmélete segít megfogalmazni. Habermas elválasztja egymástól a 
munkát és az interakciót.  A munka célszerű racionális cselekvést jelent. Az interakció több 
személy kommunikatív akciója, amelyet szimbólumok vezérelnek. A szimbólumokban több 
személy cselekvését  irányító  és közös megegyezésüket  tükröző normák és értékek vannak 
jelen. Az interakció világát nem a kényszer, a versengés, hanem az együttműködés jellemzi. A 
munka világához az érdekkötött célracionalitást, az interakció világához az elkötelezettséget 
jelentő  értékracionalitást  kapcsolja.  A  szervezetekben  folyó  munka  egyre  inkább  a  tudás 
alkalmazásával  történik,  ezért  ezzel  együtt  fontossá  válik  a  tagok  munkakedve, 
elkötelezettsége. Mára a munka egyre kevésbé létezik interakció nélkül, miközben az üzleti 
szervezetek az új piacok meghódításáért, a régiek megtartásáért állandó versenyben vannak 
egymással.  A tudásmenedzsmentet  olyan  új  üzleti  eljárásnak tartják,  amely  segít  ebben a 
versenyben  felül  maradni,  miközben a  TM bevezetésének,  működésének feltétele,  hogy a 
szervezetek belső világában létrehozzák az együttműködő, egyezkedő kultúrát. Ez azonban 
nem egy feloldhatatlan ellentmondás. A tudásmenedzsment sikere azon múlik, hogy hogyan 
tudják a munka világa és az interaktív világ közötti egyensúlyt megtalálni a szervezetekben. 
Fel kell ismerniük, hogy a partnert legyőzni akaró célracionalitás, vagy a másikkal nyíltan 
kommunikálni  tudó  kommunikatív  racionalitás  az  eredményes-e.  Úgy  gondolom  az  a 
stratégiai  gondolkodás,  amely  az  előbbire  épít  hosszú  távon  eredménytelen.  Modern 
világunkban  egyelőre  a  rövid  távú  érdekek,  és  ezáltal  a  munka  célracionális  világa 
dominálnak. Változást az értékrendek módosulása hozhat, amelyet alapvetően mikro-makro 
környezetünk kultúrája befolyásol. 

A  tudásmegosztást  támogató  hatékony  kommunikációnak  –  egyben  a  kommunikatív 
racionalitásnak – több gátló tényezője is van:
- A bizalom hiánya. Ha hiányzik a bizalom, helyébe lép a bürokrácia, a szabályozás. 
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- A hatalmi érdekek. Amíg az információk és a tudás monopolizálható, egyenlőtlenné teszi 
a feleket a kommunikációban. A hatalom birtokosa csak akkor igényli a kommunikációt, 
amikor tulajdonát átválthatja számára hasznos dolog(ok)ra (pénz, előléptetés, stb.).

- Fogolydilemma  helyzetek. Valós  vagy  vélt  verseny  helyzet  feltételezése,  amelyben  a 
győztes az, aki egyéni hasznát tudja maximalizálni, vagy legalább növelni. 

- Az érzelmi intelligencia alacsony szintje.  A kutatók azt gondolják, hogy az intelligencia 
elsősorban szociális  okokból fejlődött  ki.  Csoportok tagjai  együtt  jóval hatékonyabban 
tudnak dolgozni közös célok elérése érdekében, mint ahogy az egyének önmaguk. Vagyis 
a csoportoknak a túlélésnél folytatott harcban jobb esélyeik vannak, mint az egyéneknek, 
de  a  csoportban  való  munka  intelligenciát  feltételez.  Egy  csoport  tagjainak  meg  kell 
tanulniuk önmérsékletet mutatni, másokat meggyőzni, tapintatosnak, megalázkodónak és 
megértőnek lenni.

Goleman (1997) szerint az IQ a legjobb esetben is csak 20%-át teszi ki a sikert befolyásoló 
tényezőnek,  a  többi  a  kapcsolatok,  a  szerencse  és  egyéb  kvalitások,  vagyis  az  érzelmi 
intelligencia  (EQ)13 függvénye.  Az  IQ  és  az  EQ  azonban  nem ellentétes,  hanem  inkább 
különálló kompetenciák.  Az érzelmi intelligencia olyan képességekből áll,  mint önmagunk 
ösztönzése,  a  frusztrációkkal  dacoló  kitartás,  az  indulat  fékezése,  a  vágykielégítés 
késleltetése,  hangulataink  kiegyensúlyozása,  az  empátia,  az  embertársaink  megértésének 
képessége. Ezeknek a készségeknek a birtokában az egyén képessé válhat arra is, hogy az 
együttműködés, versengés közötti választást megfelelően kontrollálja, és ne csak saját, hanem 
a közösség érdekeit is felismerje a választáskor. 

Az EQ szerepe nemcsak az egyének, hanem a csoportok és a szervezetek életében is döntő 
fontosságú  lehet.  A  fenti  képességek  hiányában  nehezen  teremthető  olyan  kapcsolat  az 
egyének között,  amely az együttműködő, tudásmegosztó kultúrát  támogatja. Szerepe egyre 
meghatározóbb abban, hogyan tehető hatékonyabbá a csapatmunka,  a tanulás, a munka.  A 
csoport EQ a résztvevők készségeinek, tehetségeinek összegződése, amitől függ, hogy milyen 
színvonalon oldják meg a feladatot. Ha magas egy csoport érzelmi intelligenciája, lehetővé 
válik olyan harmonikus légkör kialakítása, amelynek jóvoltából mindenki tehetsége érvényre 
juthat.  Az  ilyen  légkörben  könnyebben  kialakul  a  laza  munkatársi  hálózatokra  való 
támaszkodás.  Druskat és Wolf (2002) szerint a csoport eredményessége alapvetően három 
feltételtől  függ:  bizalomtól,  csoportszellemtől  (összetartozás),  a  csoport  segítő  erejének  
érzésétől.  Mindegyik  feltétel  az  érzelmekre,  az egyén és a csoport  EQ szintjére  vezethető 
vissza,  amelyek  növeléséhez  szükséges  normák  származhatnak  a  formális  és  informális 
csoportok  vezetőitől,  a  bátor  követőktől, képzés  eredményeként  és  az  átfogóbb szervezeti 
kultúrából.

13 Goleman az érzelmi intelligenciának öt területét különbözteti meg Salovey nyomán:
1. Önismeret, öntudat az érzelmeink felismerését jelenti. Ha képtelenek vagyunk valódi érzéseink észlelésére, 

ki  vagyunk szolgáltatva  nekik.  Minél  biztosabb valaki  az  érzéseiben,  annál  határozottabban irányítja  az 
életét.

2. Önkontroll,  önfegyelem  lehetővé  teszi  az  érzelmek  kezelését.  Befolyásolja,  hogyan  tudjuk  kezelni 
érzelmeinket, mi lehet a következménye, ha csődöt mondunk ebben.

3. Önmotiválás által leszünk hatékonyabbak, és juthatunk el a „flow” állapotába.
4. Empátia, ami ahhoz szükséges, hogy mások érzelmeit felismerjük. 
5. Szociáliskészségek,  amelyek meghatározzák, hogyan tudjuk kapcsolatainkat kezelni, illetve hogyan tudunk 

hatni mások érzéseire.
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III.4.3. Ösztönzés, belső motiváció vagy kényszer?

7. Belső motiváció, külső ösztönzés

A szervezeti tagok együttműködésének vizsgálatakor felvetődik a kérdés, hogy az egyének 
viselkedés választásába kívülről, azaz ösztönzők segítségével be lehet-e avatkozni, vagy ez 
alapvetően az emberek belső motiváltságától függ. 

A kutatás  során felmérést  készítettem arról,  hogyan rangsorolják a különböző szervezetek 
tagjai a lehetséges ösztönzési eszközöket (34. és 35. ábrák), valamint megvizsgáltam, hogy 
léteznek-e eltérő csoportok a szerint, hogyan ítélik meg az emberek ezeket az ösztönzőket (36. 
ábra). 
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34. ábra. A különböző ösztönzők százalékos megoszlása egy-egy helyezésen belül a kérdőívet 
kitöltők rangsorolása alapján

A 35. árából a következő főbb megállapításokat olvashatjuk le:
- A szervezeti tagok esetében egyre csökkent azok száma – a rangsor elejétől a vége felé 

haladva –, akik a kiemelkedő fizetést, az önálló munkavégzést, a jó munkahelyi légkört, a 
jó munka körülményt, az elismerést, a megbecsülést, a fejlődést és az állás biztonságát a 
rangsor végére helyezték. 
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- Az  anyagi  ösztönzőkön  belül,  míg  a  fizetésnek  fontos  szerepet  tulajdonítottak  a 
juttatásokat  már  sokkal  kevesebben  tartották  meghatározó  tényezőnek,  sőt  többen  a 
rangsor végére tették. 

- A kreatív munka és az előléptetés iránti igény is erősen megosztottan alakult: van, akik 
számára  elsődleges  tényezőnek  számít,  de  olyanok  is  szép  számmal  akadtak,  akik  az 
utolsók között tartják számon. 

- Egyedül az érdekképviselet szerepét tartották egyöntetűen elhanyagolhatónak. 

Ha egymáshoz viszonyítjuk a rangsorokat (34. ábra), a legtöbben a fizetést, a jó légkört és az 
állásbiztonságát  vélik  a  legfontosabbnak,  az  érdekképviseleteket  és az előléptetést,  kreatív 
munkát a legkevésbé fontosnak. Ezen eredmény alapján arra lehet következtetni – a Maslow-i 
hierarchiát  alapul  véve  –,  hogy a  munka  a  válaszadók  nagyobbik  részénél  alapvetően  az 
alacsonyabb rendű,  mint  például  fiziológiai,  biztonsági  szükségletek  kielégítését  szolgálja. 
Míg az elismerés,  önmegvalósítás  (fejlődés,  kreatív  munka,  előléptetés)  sokaknál  háttérbe 
szorul. 

Ha az elemzésbe a Herzberg-féle kéttényezős  motivációs  modellt  kapcsoljuk be, és ennek 
alapján vizsgáljuk meg, mely ösztönzők a hangsúlyosabbak a kérdőívet kitöltők körében, azt 
tapasztaljuk,  hogy a  higiénés  tényezők vannak túlsúlyban.  Ez a  megállapítás  azért  fontos, 
mert az elmélet szerint ezekkel a tényezőkkel az elégedettséget kevésbé lehet fokozni, míg 
hiányuk elégedetlenséghez vezet. Amíg hiányzik az emberek nagy részéből az eredmény, az 
elismerés,  maga  a  munka,  a  felelősség  az  előmenetel,  a  fejlődés  utáni  vágy,  addig  hiába 
biztosít  a szervezet magas  fizetést,  jó munkafeltételeket.  Ezek az ösztönzők nem vezetnek 
magasabb szintű elégedettséghez, csak az elégedetlenség mértékét csökkentik.
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Jó munkakörülmény rangsora  
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35. ábra. A különböző ösztönzők rangsora a szervezeti tagok életében                            
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Az ösztönzőkkel kapcsolatos másik vizsgálat arra terjedt ki, hogy a válaszadók besorolhatók-e 
jól  elkülöníthető  csoportokba  a  szerint,  hogy az  anyagi  illetve  a  nem anyagi  ösztönzőket 
részesítik  előnyben,  illetve  beosztásuk,  koruk,  nemük  és  a  szervezetnél  töltött  idő 
befolyásolja-e  ezt  a  besorolást.    Az  anyagi  és  nem  anyagi  ösztönzőket  leíró  szkórok 
felhasználásával  három jól  elkülöníthető  klasztert  tudtam  képezni:  a  „belsővezéreltek”,  a 
„kiegyensúlyozottak” és a „külsővezéreltek” a csoportját (15. táblázat, 36. ábra). A klaszterek 
megközelítően  azonos létszámúak,  vagyis  a vizsgálati  alanyok válaszai  alapján azok,  akik 
elsősorban az anyagi ösztönzőket, vagy akik a nem anyagi ösztönzőket részesítik előnyben, 
illetve azok, akik mindkettőt egyaránt fontosnak tartják, körülbelül ugyanannyian vannak. 

15. táblázat. Végső klaszterközéppontok I.(anyagi és nem anyagi ösztönzők)

 
Klaszter

1 2 3
Nem anyagi ösztönzők ,56705 ,86645 ,28460
Anyagi ösztönzők ,07152 -,98721 1,20105
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36. ábra. Az anyagi és nem anyagi ösztönzők megoszlása szerint kialakult klaszterek

Az ösztönzők rangsorát megvizsgáltam a kitöltő személyek beosztása (37. ábra), neme (38. 
ábra), kora (39. ábra) és a szervezetben eltöltött éveik (40. ábra) alapján. Az ábrákon a minél  
alacsonyabb  érték  jelenti  az  adott  ösztönző  minél  nagyobb  fontosságát  a  kitöltő  személy 
életében (mivel a rangsorban a legfontosabb tényező 1-s értéket,  a legkevésbé fontos 11-s 
értéket kapott).  Általában elmondható, hogy az átlagoktól való átlagos eltérés (szórás) elég 
magas (kb. 3 hely), de az anyagi ösztönzők tekintetében a szórás kisebb, mint a nem anyagi 
ösztönzőknél.  Ezért  a következtetéseket csak általános tendenciaként lehet kezelni,  azzal a 
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kiegészítéssel,  hogy  minden  csoporton  belül  vannak  olyanok,  akik  ettől  akár  lefelé,  akár 
fölfelé eltérnek.

- A középértékek alapján a válaszadók (elsősorban a vezető beosztásúak) – a tulajdonosokat 
és  a  beosztottakat  leszámítva  –,  az  anyagi  ösztönzőknek  sokkal  kisebb  szerepet 
tulajdonítanak,  mint  a  nem  anyagiaknak.  A  beosztottak  mindkét  ösztönzési  eszközt 
átlagosan fontosnak tartják, bár a szórás viszonylag nagy: 0,9.

-  A nem anyagi ösztönzők szerepét külön-külön is megvizsgáltam a különböző beosztások 
tekintetében.  Az önálló munkavégzést  a tulajdonos-vezetők és a beosztottak igénylik  a 
legjobban, míg a tulajdonosok vágynak a legkevésbé önállóságra.  A tulajdonosok és a 
felső vezetők általában magasabb helyre (3. hely) rangsorolták a jó munkakörülményeket, 
a munkahelyi légkört (2. hely) és a kreatív munkát (2. hely), mint a beosztottak vagy a 
középvezetők (4. hely, 3. hely, illetve 5. hely!). Az állás biztonsága a felsővezetőknek a 
legfontosabb  (2.  hely),  míg  a  többi  beosztásban  átlagosan  a  4.  helyen  jelölték. 
Megbecsülésre is leginkább a felsővezetők vágynak (2. hely), míg a vezető-tulajdonosok 
és  a  középvezetők  5.  illetve  4.  helyre  tették  a  rangsorban.  Az  előléptetést  általában 
mindenki hátra sorolta, még a középvezetőknél és a beosztottaknál is átlagosan a 6. helyen 
szerepel. A személyes fejlődés lehetősége iránti igény a felsővezetőknél a legnagyobb (2. 
hely), a többiek 1-2 hellyel lejjebbre helyezték. 
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37. ábra. Anyagi és nem anyagi ösztönzők fontossága a kitöltő személy beosztása alapján

- A kutatási eredmények alapján a férfiak általában nemcsak „anyagiasabbak”, de a nem 
anyagi  ösztönzők  is  fontosabbak  számukra.  A nem anyagi  ösztönzők  rangsorolásának 
részletesebb vizsgálata azt mutatja, hogy mind a két nem hasonlóan ítéli meg az önálló 
munkavégzés (átlagosan 5. hely) lehetőségét, a jó munkahelyi körülményeket (4. hely), a 
kellemes  légkört  (3.  hely)  és az állás biztonságának fontosságát  (4.  hely).  A szórás is 
egyformán magas (3) mind a két nem, és a felsorolt ösztönzők tekintetében.  A kreatív 
munkát, az előléptetés és a személyes fejlődés lehetőségét átlagosan egy hellyel lejjebb 
rangsorolták  a  nők,  mint  a  férfiak.  Az  elismerést  a  férfiak  egy  picivel  fontosabbnak 
tartják, mint a nők. 
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38. ábra. Anyagi és nem anyagi ösztönzők fontossága a kitöltő személy neme alapján
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39. ábra. Anyagi és nem anyagi ösztönzők fontossága a kitöltő személy kora alapján

- Ha a fenti tényezőket a válaszadók kor megoszlása alapján vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, 
hogy a 40-50 év közöttiek és a 25 év alattiak számára a legnagyobb jelentőségű a fizetés 
és az egyéb anyagi juttatás. A 25-40 év közöttiek jóval lejjebb rangsorolták az anyagi 
ösztönzőket. A nem anyagi ösztönzőket elsősorban 30 éves kor alatt és 50 fölött értékelik 
a középértékek alapján. Ezen belül az önálló munkavégzés iránti igény a korral együtt 
növekszik. A jó munka körülményeket és légkört minden korosztály átlagosan 3-4. helyre 
tette. Míg a kreatív munka a munkába állás elején és végén jobban értékelik, mint a 30-40 
éves  korosztály.  Az  állás  biztonsága  tekintetében  a  korosztályok  közötti  különbség 
relatíve  magasabb.  A  41-50  évesek  számára  a  legfontosabb,  őket  követik  az  ötven 
felettiek, majd a 25 év alattiak. Ez az adat jól tükrözi azt az általános problémát, hogy a 
fiatalok és az idősebbek körében magasabb a munkanélküliség, ezért az állás biztonságát 
jóval előbbre sorolják a többi korosztályhoz képest. Az elismerést, megbecsülést 30 éves 
korig  átlagosan  legalább  egy  hellyel  magasabbra  rangsorolta  a  vizsgált  sokaság.  Az 
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előléptetés senki számára nem tartozik az igazán fontos ösztönzőkhöz, a fiatalok 5-6., az 
idősebbek 6-7. helyre sorolják. A személyes fejlődés 25-30 éveseknek a legfontosabb.
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40. ábra. Anyagi és nem anyagi ösztönzők fontossága a kitöltő személy egy adott szervezetnél 
eltöltött évei alapján

- Az anyagi ösztönzők szerepe az azonos munkahelyen töltött évek hosszától kevésbé függ, 
végig  átlagosnak  mondható.  A 20  évnél  több  éve  dolgozók  tekintetében  tapasztalható 
jelentős  eltérés  nem  általánosítható,  mivel  ebbe  a  csoportban  csak  nagyon  kevesen 
tartoztak  a  vizsgált  sokaságból.  A  nem  anyagi  ösztönzők  szerepe  átlagosan  a 
munkaviszony  első  öt  évében  tűnik  fontosabbnak.  Az  önálló  munkavégzést  és  a  jó 
munkahelyi  légkört  a  legalább  10  éve  az  adott  szervezethez  tartozók  értékelték  a 
legelőkelőbb helyre, de az előbbinél ez is csak átlagosan a negyedik helyre volt elegendő, 
míg az utóbbit átlagosan a második helyre tették a válaszadók. Az eredmények alapján jó 
munkakörülmény az  első  években a  legfontosabb egy adott  munkahelyen,  ugyanígy a 
kreatív  munka az első évben valamivel  vonzóbb,  mint  a hosszabb időt  a  szervezetnél 
töltők esetében. Az állás biztonsága a már 10-20 éve a szervezetnél dolgozók életében 
fontosabbnak tűnik, átlagosan a második helyre rangsorolták. Az elismerésre az „újoncok” 
és a szervezetnél legalább két évtizede dolgozók vágynak a legjobban.

A  fenti  adatok  alapján  látható,  hogy  egyértelmű  megállapításokat  nem  lehet  levonni  a 
szervezeti tagokat illetően, mert kor, nem, szervezetnél töltött idő és beosztás alapján igen 
eltérő lehet, hogy milyen ösztönzőket „kedvelnek” inkább. Arról is szó volt, hogy nemcsak az 
ösztönzők,  hanem  az  alkalmazott  motivációjától  is  függ,  hogyan  lehet  a  szervezetekben 
keletkező tudást mozgósítani.  Ahány ember,  annyiféle szükséglet és annyiféle szükségletet 
csillapító  viselkedés.  Bár  a  különféle  elméletek  megpróbálják csoportosítani  az  embereket 
motiváltságuk,  szükségleteik  alapján,  azt  hogy  ezt  milyen  módon  lehet  kielégíteni 
egyénenként  más és más.  Más elismerésre,  szankciókra érzékenyek a workoholic típusúak 
(Kornainál: a munkaszeretők), az átlagosak és a potyautasok (Olson, 1987).  A workoholic-ok 
talán  a  presztízsre  vágynak,  az  átlagosak  a  pénzre,  míg  a  potyautasokat  esetleg  egy  jól 
definiált  ügynök-megbízó kapcsolattal  lehet munkára sarkallni.  Annak beazonosítása,  hogy 
kit mi ösztönöz, elsősorban a vezetők feladata. Az emberekkel és tudással való gazdálkodás 
esetében, ugyanúgy meg kell tervezni, lebonyolítani a hozzá kapcsolódó feladatokat, mint a 
többi erőforrás tekintetében. Meg kell találni azokat a módszereket, amelyek arra motiválják 

108

1: 1 év alatt
2: 1-5 év
3: 5,1-10 év
4: 10,1-20 év
5: 20,1-30 év
6: 30 év felett



az egyént, hogy részt vegyen a tudásmegosztás folyamatában. Ha a megosztás eredménye a 
többletmunka,  a  nem  megfelelő  elismertség,  sok  jó  ötlet  mehet  veszendőbe.  Az 
önmegvalósítás,  presztízs,  feszültségmentes  munkahelyi  légkör,  változatosság,  kreativitás, 
tekintély,  függetlenség,  anyagiak,  humán  értékek  mind  megfelelő  motiváló  eszközök 
lehetnek.  Ezt  erősítheti  az  olyan  szervezeti  kultúra,  amely azt  sugározza az emberek  felé, 
hogy a szervezetnél mindenki által elfogadott, kívánatos dolog a tudás megosztása. 

A következő fejezetben a vezetők tudásmegosztásban való szerepével kapcsolatos  kutatási 
eredményeket ismertetem.

III.5.  A  vezetés  szerepe  az  együttműködés  és  a  tudásmegosztás 
ösztönzésében

Ebben az alfejezetben arra keresem a választ, hogy: 

Mennyiben befolyásolja a vezetés  hozzáállása a szervezeti  tagok 
együttműködését, tudásmegosztását?  

A  tudásmenedzsmenttel  foglalkozó  kutatók  azt  vallják,  hogy  az  „osszuk  meg  a  legjobb 
gyakorlatot”  elv sikere elsősorban a felsővezetői  kultúrától  függ, mert  ha ők ezen értékek 
alapján működnek, a szemlélet a szervezet alsóbb szintjeire is előbb-utóbb elkezd terjedni. 
Nem  elhanyagolható  kérdés  tehát,  hogyan  értékeli  egy  szervezet  vezetősége  ezeket  a 
helyzeteket, és ezáltal mennyi tudást tud kinyerni és felhasználni a munkatársak tudásából. 
Amikor  az  alkalmazott  teljesít  (végzi  a  munkáját)  a  szervezet  ennek  fejében  valamilyen 
ellenszolgáltatást nyújt (ösztönzi tagjait). Ez különböző erősségű motivációt indít el az adott 
személyben,  amely  aztán  újabb  teljesítményre  ösztönzi.  Az  adott  feladat  elvégzése  során 
elkerülhetetlen, hogy átadja tudását munkatársainak, a szervezetnek, de nem mindegy, hogy 
milyen mértékben teszi azt.  Az emberi motiváció egyik modellje, az elvárási modell ezt a 
folyamatot a következőképpen mutatja be (41. ábra): 

41. ábra. Az elvárási modell (Forrás: Nemes Ferenc, Vezetési ismeretek és módszerek)

Az elvárási  modellből  látható,  hogy nemcsak motiváció szükséges az adott  cselekedethez, 
hanem  képességek  és  környezeti  feltételek,  mint  például  eszközök,  technika.  Az  adott 
teljesítménynek, illetve cselekedetnek eltérő eredményei lehetnek; fizetésemelés, előléptetés, 
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de lehetnek kellemetlen hatásai, például kudarc, stressz. Ezért az emberek mérlegelnek, mi éri 
meg  számukra.  A  vezető  nincs  könnyű  helyzetben,  hiszen  nemcsak  az  egyes  emberek 
különbözőek, hanem ugyanaz a személy időről időre másképp viselkedik, mást tart fontosnak. 
Előre mérlegel, de mindig utólagosan dől el, hogyan kezeli a teljesítményének eredményeit. A 
szervezetek  vezetőinek  egyik  lehetősége  a  „beavatkozásra”  az  „eredmények”-nél  van, 
értékelik-e vagy sem az emberek – a „kötelező teljesítményen” felüli – tudásmegosztását, és 
ha igen, akkor milyen módon teszik.

A kérdőívet kitöltők szerint az esetek 70 százalékában értékeli a vezetőség, ha a munkatárs 
megosztja  tudását  kollegájával  (42.  ábra).  Az  alkalmazott  elismerés  az  esetek  majdnem 
felében anyagi és erkölcsi elismerés (szóbeli vagy írásbeli dicséret) egyaránt. 
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42. ábra. A vezetőség reagálása a szervezeti tagok szakmai segítségnyújtására

pénzjutalom
13%

erkölcsi
31%mindkettő 

48%

egyéb
8%

43. ábra. Az értékelés módja, amennyiben a vezetés elismeri a szakmai segítségnyújtást
Tisztán  erkölcsi  megbecsülésben  31  %,  míg  csak  pénzjutalomban  a  válaszolók  13%-a 
részesült (43. ábra). Néhányan egyéb elismerésben részesültek, mint előléptetés, tanulmányi 
szerződés, külföldi szakmai továbbképzés, illetve tárgyi ajándék. A fenti adatok azt mutatják, 
hogy  a  vizsgált  szervezeteknél  a  tudásmegosztó  magatartás  támogatására  alkalmazott 
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eszközök  választéka  sokkal  szerényebb,  mint  általában  az  egyének  teljesítményének 
növelésére  használt  eszközök  skálája.  Ez  azért  is  figyelemre  méltó,  mert  ezeknek  a 
szervezeteknek kb. 20 százalékánál már van, illetve tervezik valamilyen tudásmenedzsment 
program bevezetését.

anyagi 
eszközök

29%

nem anyagi 
eszközök

71%

44. ábra. A válaszadók tudásmegosztását leginkább ösztönző tényezők

Összehasonlítva a jelenlegi helyzetet az igényekkel, amit valóban akarnak a szervezeti tagok 
tudásmegosztásuk „ellenértékeként”, jelentős különbség figyelhető meg. Akik a hagyományos 
értelemben  vett  anyagi  és  erkölcsi  elismerés  ötvözetét  szeretnék,  a  megkérdezettek  4 
százaléka, a megvalósult 48 %-hoz képest. Tisztán anyagi jutalmat több mint kétszer annyian 
szeretnének  (29% a 13  %-hoz képest),  mint  ahányan  kaptak.  A nem anyagi  eszközökkel 
történő elismerést a megkérdezettek 71 százaléka preferálja (44. ábra).  Azt, hogy ezek közül 
az eszközök közül mit és hányan részesítik előnyben a 16. táblázat mutatja be. Megbecsülés, 
elismerés, jó légkör, együttműködés, kölcsönösség, bizalom… Ezeket a tényezőket sorolják 
fel a különböző elméletek, mint a tudásmegosztás alapfeltételeit. A szervezeti tagok pedig ezt 
szeretnék!  A táblázatban  felsorolt  tényezők  nagyobb  része  nem elsősorban  pénz  kérdése, 
sokkal  inkább  függ  a  szervezeti  kultúrától.  Vajon  tisztában  vannak  ezzel  a  szervezetek 
vezetői!? És ha igen, milyen akadályai vannak a megvalósításnak?  A szervezetek előtt két 
lehetséges út áll,  vagy megvásárolják,  vagy elnyerik a munkatársak együttműködését.  Sok 
vezető  számára  egyszerűbbnek  tűnik  egy  boríték  átadása,  mint  néhány  emberi 
megnyilvánulás.  A  megfizetés  valóban  egyszerűbb,  de  kevésbé  hatékony  módszer,  és 
kizárólag rövid távon működik. A másik út az elkötelezettség, az együttműködés elnyerése. 
Ehhez  azonban  olyan  szervezeti  kultúrát  kell  kialakítani,  amely  értékeli  az  egyéni 
hozzájárulásokat, fejlődési lehetőségeket biztosít, támogató munkakörnyezetet hoz létre. E cél 
elérése hosszabb távon valósulhat meg, de az eredmény is hosszú távra szól. A vezetők sokat 
tehetnek azért, hogy milyen hangulat, légkör, kultúra uralkodik egy szervezetben. 

16. táblázat. A választ adók által „elvárt” nem anyagi eszközök 
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Válaszok
gyakorisága

A legjellemzőbb válaszok

42 Megbecsülés, (szakmai) elismerés.

30 Megfelelő  és  jó  légkörű  munkakapcsolat,  kölcsönös  bizalom, 
együttműködés. Kollektív szellem.

11 Zökkenőmentesen munkavégzés, hatékony munka.
12 Kölcsönösség. Segítségnyújtás. Kollegalitás. 

10

Nem függ semmitől. Nincs szükség az ösztönzésre, a jó kapcsolat a 
legjobb ösztönzés.  Attitűd,  de ehhez  nem kell  ösztönzés  (szerintem 
nincs  összefüggés).  Természetes.  Nincs  ilyen,  mert  mindent 
megosztunk egymással.

9 Szakmai fejlődés, hírnév, kihívás, felelősség, siker. 
7 Könnyebb munkavégzés, több szabadidő. 

7 Elkötelezettség.  Személyiség  (6-ból  két  emberrel  lehet 
együttműködni). Motiváció.

6 Erkölcsi és anyagi elismerés.
4 Előléptetés.

4 Szükség.  Muszáj  megosztani  a  tudást,  különben  nem  tudnánk 
feladatainkat teljesíteni.

4 A szervezet fejlődése.
4 Amennyiben jelzi az érdekelt, hogy szüksége lenne rá. Felkérés.

3
Vezetői  támogatás.  A  vezetővel  való  jó,  harmonikus  kapcsolat. 
Felsővezető  támogatása  a  szükséges  fórumok,  alkalmak 
megteremtéséhez.

2 Munkahely biztonsága.
1 Ha ezt munkaidőben tehetem.
1 A rosszindulat és irigység tűnjön el.

A felmérés adatai is ezt igazolják. Amennyiben a vezetőség – a válaszadó szerint – nem tesz 
semmit  a jó munkahelyi  légkör érdekében, ugyanakkora eséllyel  alakulhat ki pozitív  vagy 
negatív  légkör.  Míg a jó munkahelyi  légkör  és a vezetőség elkötelezettsége  között  szoros 
korreláció mutatható ki (45. ábra). 

Az eredményes  emberi  együttműködés  minden területén nagy jelentősége van az emberek 
egymás  közötti  kapcsolatának,  a  munkához  és  a  munkahelyhez  való  viszonyulásának. 
Goleman-Boyatzis-McKee (2003) „A természetes vezető – az érzelmi intelligencia hatalma” 
című  könyvében  arról  ír,  hogy az  üzleti  teljesítmény 20-30%-áért  a  munkahelyi  légkör  a 
felelős, míg az egyének teljesítményét  50-70%-ban vezetőjük, s annak hangulata határozza 
meg.  A  kettő  azonban  nem  választható  el  élesen  egymástól,  a  vezető(ség)  hangulati 
megnyilvánulásai erőteljesen befolyásolják a munkahelyi légkör kellemes, vagy kellemetlen 
voltát. 

112



0
20
40
60
80

100
120
140

Kellemes-e a 
légkör

tesznek érte nem tesznek semmit

Vezetőség hatása a légkörre

pozitív a légkör negatív a légkör

45. ábra.  A vezetőség hatása a munkahelyi légkörre

Néhány tényező, ami korlátot jelenthet a vezetői oldalon a második út – a szervezeti tagok 
együttműködésének elnyerése – választásához:
1. Az  érzelmi  intelligencia  (EQ)  nem  megfelelő  szintje. Ha  egy  szervezetnél  vezetési 

problémák  vannak,  a  kutatók  egyre  többet  foglalkoznak  a  vezetők  érzelmi 
megnyilvánulásaival,  mint  egyéb  kompetenciáival.  (Az  EQ előtérbe  kerülése  nem azt 
jelenti, hogy már nincs szükség a magas szintű elemzőképességre, logikus gondolkodásra, 
döntések  következményeinek  megítélésére).  Ahol  a  vezető  képes  lelkesíteni,  ott  a 
szervezet  tagjai  teljesítményének  emelkedésére  lehet  számítani.  Azok,  akik 
megtapasztalják, hogy különböző érzelmi reakcióikkal ugyanabban a helyzetben más és 
más  hatást  válthatnak  ki,  szívesen  építenek  erre  a  „fegyverre”.  Goleman  (2003)  azt  a 
helyzetet,  amikor  egy  vezető  olyan  érzelmi  kapcsolatot  teremt,  amely  megértő 
támogatáson alapul, vagyis pozitív érzelmeket kelt,  rezonanciának hívja. Az érzelmileg 
intelligens  vezető  ráhangolódik  munkatársai  érzelmeire,  tisztában  van  saját  érzéseivel, 
indulataival, kézben tudja tartani azokat, és így képes megérteni másokat is. A vezetőknek  
azt kell felismerniük, hogy alapvetően nem az együttműködési készség növelhető, hanem 
azok  az  értékek,  amelyek  együttműködővé  teszik  a  munkatársakat. Ebben  van  komoly 
szerepe az érzelmi intelligenciának. Az együttműködésre pedig szükség van, nélküle nem 
lehetséges  a  tudásmenedzsment  programokban  való  előrelépés.   Ezt  támasztja  alá  a 
KPMG egyik legújabb felmérése – 500 vezetőt  kérdeztek meg –,  amely szerint  a TM 
egyik legfontosabb alapfeltételének az együttműködést ítélték. 

2. A  féltékenység.  Sok vezető  a  javítási  szándékot  kritikaként  értelmezi,  addigi  munkája 
bírálataként.  A félelem,  hogy miért  nem ő jött rá erre előbb, azt  eredményezi,  hogy a 
vállalaton  belüli  tudásáramlás  elzáródik.  Ha  a  vezetés  nem  elég  felkészült,  fél 
megkérdezni  a  munkatársait  arról,  hogy  mit  kell  tenni.  A  beosztottak  képességeinek 
alábecsülése még gyakoribb, ha nincs meg az a formális végzettségük, ami felettesüknek 
megvan. Az is lehet, hogy úgy vélik a „változtatás kreatív rombolás”, emiatt állandóan 
fenyegetve érzik magukat a munkatársak új ötleteitől.  Ennek az lesz a következménye, 
hogy az a munkaerő, akinek rendszeresen elvetik az ötleteit, egy idő után már nem is fogja 
megosztani  azokat.  Ha  a  szervezet  működésében  probléma  van,  inkább  külső 
tanácsadóhoz  fordulnak  óriási  plusz  költségeket  felvállalva.  A  tanácsadók  azonban  a 
legtöbb esetben nem tesznek semmi olyat, amit egy vezető ne tudna megtenni; végigjárják 
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a szervezeti  egységeket,  a beosztottaktól megtudják a válaszokat,  azokat összeillesztik, 
ennek alapján elkészítik az intézményfejlesztési tervet, és pénzért eladják a vezetésnek. 

3. A  vezetési stílus helytelen megválasztása. Vezetési, szervezési problémák évezredek óta 
léteztek és léteznek a különböző társadalmakban. Sok évszázaddal ezelőtt még az a nézet 
uralkodott,  hogy  „királynak  születni  kell’’.  Ez  hosszú  időn  át,  rögződött  az  emberek 
gondolkodásmódjába.  Erre  példa a nagy iparmágnások családjai  (Rockefeller,  Onassis, 
Ford stb.). A legújabb kutatások már arról szólnak, hogy a legsikeresebb menedzserek 
különféle  vezetési  stílusokat  alkalmaznak,  mindegyiket  a  kellő  mértékben  és  időben. 
Goleman (1997, 2003) kutatásai  során több mint  3000 menedzser  munkáját  vizsgálata 
meg, amelyből az derült ki, hogy hat vezetési stílus14 hoz pozitív eredményt, s ezek alapját 
az érzelmi intelligencia különböző komponensei képezik. A legjobb eredményeket elérő 
vezetők munkájában csaknem mind a hat stílus felfedezhető volt. Az ilyen vezetők nem 
mechanikusan  választják  meg  a  követendő  stílust,  hanem  gördülékenyen  váltanak 
egyikből a másikba. Tökéletesen tudatában vannak a másokra gyakorolt hatásuknak, és 
zökkenő  nélkül  váltanak  arra  a  stílusra,  amellyel  a  legjobb  eredményt  érhetik  el. 
Természetesen kevés az olyan vezető, akinek a repertoárjában mind a hat vezetési stílus 
fellelhető, és még kevesebben vannak azok, akik alkalmazzák is azt az adott pillanatban.

4. Kommunikációs hiányosságok. Akarva akaratlanul állandóan kommunikálunk. Még akkor 
is,  ha  nem  szólalunk  meg,  non  verbálisan  üzenetet  küldünk  környezetünk  felé.  A 
munkatársak lojalitásának elnyerésében fontos szerepe van a vezetők és a szervezeti tagok 
közötti  interperszonális  kommunikációnak.  Az  interperszonális  kommunikáció 
hatékonysága Josef de Vito (1980) szerint két dimenzió mentén írható le. A pragmatikus 
(gyakorlati)  dimenzió  mentén  a  hatékonyság  a  kommunikáló  céljának,  szándékának 
elérésére vonatkozik. A személyes kielégülés dimenziója a kommunikációból származó 
örömben, élvezetben fejezhető ki. A két hatékonyság nem feltétele egymásnak, egymástól 
függetlenül  bekövetkezhetnek.  Ez  természetesen  igaz,  de  úgy  gondolom,  hogy  ha  a 
kommunikációt  folyamatnak  tekintjük  és  hatását  hosszú  távon  vizsgáljuk,  a  második 
dimenzió  segíti  a  vezetőt  abban,  hogy  a  munkatárs  szervezet  iránti  elkötelezettsége 
kialakuljon. Ez a dimenzió szorosan összefügg a vezető stílusával. A nem megfelelő stílus 
eltávolíthatja egymástól a kommunikáló feleket, ami a tudás áramlásának újabb akadálya 
lehet.  Az  a  vezető,  aki  csak  a  pragmatikus  szinten  törekszik  hatékonyságra,  nem 
személyes  vagy  társadalmi  szinten  érintkezik  a  többiekkel.  Fő  gondja  a  feladat 
teljesítménye, és kommunikációját és másokkal való kölcsönhatását leszűkíti a kérdéses 
feladatokra.

5. Személyes példa hiánya.  Az ember a munkahelyén nem, mint egyedi lény jelenik meg. 
Mindaz, ami a társas szférában körülötte történik, rányomja bélyegét viselkedésére. Ha a 
vezető másképp viselkedik, mint ahogy elvárja a beosztottaitól elveszti hitelességét. Ilyen 
esetben nehéz rávenni az egyént, hogy belső értéket tulajdonítson saját feladatkörének és 

14  
1. A kényszerítő vagy koercív vezető, az aki megkívánja, hogy az utasításait azonnal teljesítsék.( „Tegyék amit 

mondok!”)
2. Az iránymutató vagy autoritatív vezető, aki egy cél elérésére mozgósítja az embereket. („Tartsanak velem!”)
3. A kapcsolatközpontú vagy affiliatív vezető, aki harmóniát teremt, és érzelmi kötelékeket épít ki. („Első az 

ember!”)
4. A demokratikus vezető, aki az érintettek bevonásával konszenzust teremt. („Mi a véleményük?”)
5. A követelményállító vezető, aki magas elvárásaival nagy követelményt támaszt és elvárja az önállóságot. 

(„Tegye, amit én most!”)
6. A felkészítő vezető, aki a jövőre koncentrálva fejleszti az alkalmazott képességeit. („Próbálja meg!”)
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ezen keresztül a szervezet küldetésének. Ha lélektanilag nem válik közreműködővé, vagy 
erőszak  köti  a  szervezethez,  vagy  a  számító  érdekek.  Az  első  esetben  csak  olyan 
mértékben hajlandó együttműködni, amilyen mértékben rákényszerítik, és az ellenőrzés 
csökkenése vagy megszűnése esetén ez a minimális szintre süllyed. A második esetben 
úgy kalkulál,  hogy olyan mértékben fog közreműködni,  amilyen  mértékben megfizetik 
szolgáltatásait.

6. Mérőrendszer hiánya. A modern szervezetekben a tudásnak, mint erőforrásnak a kezelése, 
elválaszthatatlan a tudás elsődleges hordozójától, az embertől. A szervezeti tagok számára 
fontos, hogy a szervezet, azaz a vezető hogyan méri egyéni hozzájárulásukat a szervezeti 
eredményhez.  A  méréssel  kapcsolatos  egyik  követelményként  az  objektivitást  szokták 
felállítani. Ez a tudásátadás esetében a már korábban említett meritokrácia veszélye miatt 
szinte  lehetetlen.  Egyes  szervezeteknél  az  IT rendszerek  segítségével  mérik  például  a 
különböző problémákhoz való hozzászólások gyakoriságát. Az ilyen – elsőre objektívnek 
tűnő – rendszerek félrevezetők,  hisz a gyakoriság nem egyenlő a felhasználhatósággal. 
Lehet, hogy valaki csak hosszú időn keresztül csupán egy ötlettel áll elő, de az, sokkal 
nagyobb értéket képvisel a szervezet számára, mint ha valaki nem hasznosítható módon, 
de sokszor szól hozzá a problémához. Mégis kell adni valamilyen támpontot, mert ha a 
munkatárs  nem  tudja,  hogy  milyen  elismerésben  részesülhet,  vagy  mi  az  a 
tudásmegosztás, amiért elismerésben részesülhet, nem törekszik tudásának megosztására. 
Ezért a vezetőnek tudnia kell, hogy mit tesznek az emberek, miért teszik azt, és hogyan 
nyerhetik meg őket bizonyos tetteknek.  Mivel az ember  rendkívül változatos,  összetett 
egyéniség,  ezért  nehéz általánosítani  a velük kapcsolatos  kérdésekben.  Ez feladat  még 
nehezebbé  válik  azzal,  hogy  a  társadalom  és  azon  belül  a  szervezetek  is  mind 
komplexebbek  és  differenciáltabbak lesznek.  Ebben az  esetben  a  sikeres  vezetőnek jó 
diagnosztának,  oknyomozó  képességekkel  rendelkező  személynek  kell  lennie.  Ha  a 
hatáskörében dolgozó képességei és indítékai  változatosak,  akkor kellő érzékenységgel 
kell rendelkeznie, hogy érzékelhesse és mérlegelhesse a különbségeket. Egy biztos: az, 
hogy az egyén hatékonyan dolgozik-e, elkötelezettséget, lelkesedést tanúsít-e a szervezet 
és  annak vezetője  iránt  és  munkája  során kielégülést  nyer-e,  alapvetően  két  feltételtől 
függ.  Az  egyik,  hogy  milyen  mértékben  és  módon  egyeztethetők  a  munkavállaló 
várakozásai a szervezet részéről támasztott elvárásokkal. A másik, mi az, amit ténylegesen 
kicserélnek cserébe a tudásuk megosztásáért, a szervezeti célok megvalósításáért. 

III.5.1. A tudásmegosztást támogató motivációs rendszer 

A tudásmegosztást támogató motivációs rendszernek ahhoz, hogy általa a vezetők sikereket 
érjenek el, a következő feltételeknek kell megfelelnie.

1. A motivációs rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyéni teljesítmény jutalmazása a 
közösség  teljesítményének  függvénye  legyen.  Vagyis,  részben  a  vezetőn  múlik,  hogy 
átírja-e a „fogolydilemma”  nyereségmátrixát, és a tagokat a köz hasznának növelésében 
teszi érdekeltté, mert ezáltal teljesülnek egyéni céljaik is. A súlyozás megváltoztatásának 
az alapja az, hogy mennyire őszinte a szervezetben a bizalom kultúrája.

2. A tudásmegosztást és annak kultúráját a szervezet tagjainak bevonásával lehet beilleszteni 
a  helyi  viszonyokba.  A  tudásmegosztást  néhány  szervezetben  formális,  technikai 
kérdésként kezelve felülről  vezetik be. Az így kialakított  tudásmegosztás sohasem lesz 
integráló erő.
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3. A  teljesítményre  való  ösztönzés  eszközeit  nem,  vagy  csak  részben  szabad  azonosnak 
tekinteni  az  együttműködés  eszközeivel.  McClelland  (1961)  három,  a  munkavégzés 
szempontjából legfontosabbnak feltételezett motívumot vizsgált, a teljesítmény, a hatalom 
és  az  affiliációs  (társulási)  motívumot.  Az  elmélet  szerint  a  teljesítmény  motívum  a 
sikerek  elérésére,  a  teljesítmény  állandó  emelésére,  mások  teljesítményének 
meghaladására  vonatkozó  késztetés.  Az  erős  teljesítménymotívummal  rendelkező 
emberek,  megfelelő  feltételek,  motivátorok  esetén,  valószínűleg  átlagot  meghaladó 
eredményeket érnek el. Ezek az emberek azonban nem mindig tudnak a munkatársakkal 
jól együttműködni.  Az együttműködési  szándék sokkal inkább a társulási  motivációból 
fakad,  amely  azonban  ha  nem  társul  megfelelő  erősségű  teljesítmény-  vagy 
hatalommotívummal, gyakran nem hatékony. Ezért a szervezet, illetve annak vezetősége 
komoly problémával áll szemben, hogy ezt az ellentmondást hogyan tudja feloldani. 

4. Az  ösztönzők  alkalmazása  attól  is  függ,  hogy  a  tudásmegosztás  melyik  fajtájára 
(kikényszeríthető vagy spontán módon létrejött) irányul. A kikényszerített tudásmegosztás 
során az együttműködés elsősorban „üzleti alapon” jön létre. A tudásmegosztásnak ez a 
fajtája szorosan összefügg az egyén teljesítményével. A munkatárs „leszállítja” a rábízott 
feladatot, a szervezet fizet a megállapodás értelmében. Ilyen esetben az elismerés módja 
legtöbbször előre rögzített (alapfizetés, szabadság), sőt a várható szankciók is az esetleges 
nem teljesítés esetére. A szervezeti tagok ösztönzése érdekében alkalmazott anyagi illetve 
nem anyagi ösztönzőket köthetik az alapteljesítményen felüli teljesítéshez is, mint például 
jutalmak, fizetésemelések, előléptetések, státuszszimbólumok. Egy legyártott termék, egy 
statisztika,  stb.  elkészítése könnyen ellenőrizhető.  Azonban vannak olyan  tudáselemek, 
amelyek  nem  adhatók  át  fizikai  hordozó  közeg  segítségével,  így  nehezen  nyomon 
követhetőek.  A  hallgatólagos  tudás  az  a  tudásfajta,  amit  nem  lehetséges  átadni  más 
embereknek – és így a szervezetnek sem – teljes egészében, mert az olyan készségeket 
érint, amelyek rögzülése igen komplex mentális és kognitív kapcsolatok meglétét igényli 
(pl.  több  évnyi  gyakorlat  megléte,  neveltetés,  világnézet,  korábbi  tanulmányok  és 
élmények,  stb.).  Ezért  van  az,  hogy  a  magas  szaktudású  ember  nehezen,  vagy  csak 
komolyabb  költséggel  pótolható.  Mindig maradnak  olyan  kompetenciák,  amelyeket  az 
adott ember elvesztésével az őt alkalmazó vállalat is elveszít. Ebből adódóan az „értékes” 
munkaerő megszerzése és megtartása, és az hogy sikerüljön rábírni minél szélesebb körű 
együttműködésre,  azaz  tudásának  átadására,  a  szervezetek  életében  kulcsfontosságú 
szerepet játszik. 

III.6. A szervezeti kultúra szerepe a tudásmegosztásban

A dolgozatomban a tudásmegosztással kapcsolatban felmerülő kérdések rendre összefüggésbe 
hozhatóak  – mint  erre  több esetben  is  utaltam – a  szervezet  kultúrájával.  Például,  hat  az 
együttműködés  alapjául  szolgáló  mikro-bizalomra,  a  tagok  közötti  interakció  és  a 
kommunikáció minőségére, a vezetői stílusra, és természetesen mindezen tényezők maguk is 
befolyásolják, formálják a szervezeti kultúrát. 

A kutatásom alapját képező kérdőívben többek között azt kívántam feltárni, hogy a különböző 
szervezetek  munkatársai  ezt  a  kapcsolatot  érzékelik-e,  illetve  mit  értenek  alatta.  Ehhez  a 
vizsgálathoz kapcsolódó kérdés a következő volt, ahol az adott válasz indoklását is kértem: 
„Ön szerint  van-e  kapcsolat  a  kultúra  bármilyen  megjelenési  formája  és  a  között,  hogy 
tudásunkat  megosztjuk,  vagy  éppen  nem  vagyunk  hajlandók  megosztani  másokkal?” A 
kérdést  szándékosan  tettem  fel  általános  formában,  hogy  a  választ  adó  személyt  ne 
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befolyásoljam semmilyen  irányban.  Arra  voltam kíváncsi,  hogy a  saját  intuíciója  alapján, 
érez-e és ha igen, milyen kapcsolatot a tudásmegosztás és a kultúra között. 

Nem válaszolt
7%

Nincs 
kapcsolat

20%

Van kapcsolat
73%

46. ábra. A tudásmegosztás és a kultúra közötti kapcsolat a kérdőívet kitöltők szerint

Az általam vártnál jóval többen (46. ábra) – 20% – válaszoltak nemmel a feltett kérdésre. A 
nemleges feleletek nagy részének indoklása során azonban a válaszoló mégis a kapcsolat létét 
bizonygatta. Néhány példa: „…egyre inkább negatív irányban mozdulunk el, aminek az oka a 
társadalomban a bizonytalanság és a félelem”. „Nem kultúra függvénye…., hanem inkább a 
neveltetésé”.  „….attól  függ milyen  hatások érték  hasonló  területen….”.  Többen pedig  azt 
írták nem a kultúra, hanem a személyiség függvénye. A személyiség alakulását azonban csak 
részben  befolyásolják  velünk  született  tényezők.  A szerzett  tényezők,  amelyek  környezeti 
eredetűek  szintén  komoly  hatást  gyakorolnak  ránk.  Ilyenek  például  a  család,  az  iskola,  a 
média, a kortárscsoportok, amelyek viszont elválaszthatatlanok az adott kor, adott társadalom 
kultúrájától. Az a társadalmi környezet, ahová beleszületünk, erőteljesen determinálni fogja, 
melyik  velünk született  tulajdonság  erősödik  fel,  és  melyiket  nyomjuk  el.  A személyiség 
alakulásában tehát a kultúrának is szerepe van.
 
A választ adók többsége – háromnegyede – azt állította, hogy a – szervezeti – kultúra nagy 
hatással van a tudásmegosztásra. A kapcsolat létét indokoló válaszok azonban sokkal inkább a 
meglévő problémákról, hiányosságokról szóltak, mint a tudásmegosztó kultúra virágzásáról. 
A kérdőívet kitöltők gyakran fogalmaztak meg olyan akadályokat, amelyek a tudásmegosztó 
magatartás elterjedése ellen hatnak: „…a magyar kultúrában jellemző a versengés, sok ember 
úgy gondolja, hogy amennyiben tudását megosztja másokkal,  ő hátrányt  szenved”. „…egy 
önző  ember  úgy  gondolja,  nem  segít  másokon,  csak  saját  érdekeit  nézi”.  „Jelenlegi 
munkahelyemen…a vezetők nem osztják meg tudásukat, ők egymás között harcolnak, csak a 
saját céljuk a fontos”. „Irigyek az emberek és csak magukra gondolnak”.

Tehát  ha  hatékonyabb  tudásmegosztást  akarunk,  meg  kell  változtatni  szemléletmódunkat, 
környezetünk kultúráját,  a szervezeti kultúrát.  Mivel a tudásmenedzsment a hangsúlyt  és a 
„felelősséget az egyénre helyezi”, azaz a tudással dolgozóra, úgy gondolom, a változás is az 
egyéneknél kell,  hogy kezdődjön. A tudás menedzselése nem lehet öncél, sokkal inkább a 
tudásmegosztásról  és  a  tudásfelhasználásáról  kell,  hogy  szóljon.  Ahhoz  azonban,  hogy  a 
tudásmegosztó kultúra kialakuljon, a tudásmegosztást szervezeti normává kell tenni. Ez akkor 
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valósul  meg,  ha  az  emberek  hatékonyabban  dolgoznak,  együttműködnek  egymással, 
megosztják  a  tudásukat,  azaz  a  szervezetben  lakozó  tudást  produktívabbá  teszik.  Olyan 
szervezeti kultúra kell, ahol a szervezeti tagok maguktól belátják, a tudásmegosztás személyes 
érdekük. Ez csak akkor a lehetséges, ha az emberek megértik azt, hogy a tudásmegosztás segít 
a hatékonyabb munkavégzésben, a munkahelyük megtartásában, a személyes fejlődésükben 
és szakmai előmenetelükben. Ha valaki aggódva ül tudásán, tartva attól, hogy ellopják tőle, 
sohasem tudhatja meg, hogyan lehetne gyümölcsözővé tenni másokkal együttműködve.

A tudásmegosztásnak vannak olyan tényezői, mint például a technológia, amely alapvetően 
ellenőrizhető  és  bizonyos  mértékig,  előre  jelezhető.  Ezzel  szemben  a  szervezeti  kultúra  a 
legkevésbé  megjósolható  része  a  tudásmegosztás  ötletének.  Ami  biztos,  a  változás 
elkerülhetetlen, a dolgok sohasem maradnak ugyanolyanok; jobbra vagy akár rosszabbra is 
fordulhatnak.  A változás  az emberi  kultúrának is  kezdettől  fogva a  szerves  részét  képezi, 
mivel  az  egyén,  a  csoport,  a  szervezet,  a  társadalom  kulturális  jellemzői  állandó 
kölcsönhatásban  vannak  egymással.  Ezért  nem  csak  változtatni  lehet  rajtuk,  hanem 
elkerülhetetlen,  hogy változtassunk.  A szervezetek  és  vezetőik  előtt  áll  a  választás,  hogy 
inkább irányítják ezeket a változásokat, vagy hagyják, hogy csak úgy megtörténjen velük. A 
változtatáshoz  számos  tényező  szolgálhat  kiindulási  alapul,  amelyeket  az  alábbi  ábrában 
gyűjtöttem össze, a kérdőívet kitöltők válaszai alapján (47. ábra).

Bizalom
Közös célok 

Nyílt, őszinte kommunikáció
Elkötelezettség a szervezet iránt

Alkalmazottak bevonása a döntéshozatalba
      Elismerés, hozzákapcsolódó ösztönző rendszer

Személyes példa (vezetői oldalon is!)
Megfelelő vezetői stílus
Jó munkahelyi légkör 

Belső motiváció
Közös tanulás

47. ábra. A szervezeti kultúra megváltoztatását támogató tényezők

A tudásmegosztó kultúra  elterjesztése tehát  azt  jelenti,  hogy az együttműködés  szándékát, 
képességét a szervezeti kultúra részévé tesszük. Az együttműködés azonban egy olyan amorf 
fogalom,  amelyet  nehéz  kezelni  és  kutatni.  Az  együttműködés  fejlesztésére  irányuló 
kezdeményezést egy adott személy nagyra tartja, míg más esetleg szerényebben értékeli. De 
valóban az lenne a jó, ha mindenki együttműködő lenne? Egyáltalán van ennek reális esélye? 
Az  emberi  természet  megváltoztatható-e  gyökeresen?  Dolgozatomban,  a  III.2.  fejezetben 
kifejtettem,  hogy az  együttműködés  mellett  mindig  létezett  a  versengés  is.  Kell  is,  hogy 
létezzen, az egyének, a csoportok, a szervezetek szintjén is, mivel a szervezeteknek egyszerre 
kell megfelelniük a különböző gazdasági és emberi szempontoknak.  Sőt, a tudásmegosztó 
szervezeti,  társadalmi törekvések maguk is új  versengési területeket  hívnak életre.  Például 
azzal  párhuzamosan,  hogy az  emberi  tudás  egyre  fontosabb  szerepet  kap,  az  ember  által 
megteremtett  technika egyre  többeket  szorít  ki  a termelésből.  A tudásalapú társadalomban 
sem lesz szükség túl sok magasan képzett emberre, mivel a magasabb képzettséget igénylő 
munkakörök iránti igény nem nő a képzettséget megszerzők számával arányosan. Ráadásul a 
kreativitás és a tudásalkotás is jobban fejlődik versenykörnyezetben. Meg kell tehát találni az 
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optimumot,  a  finom egyensúlyt,  vagy  legalábbis  meg  kell  próbálni  megközelíteni  azt.  A 
nehézség abban van,  hogy a megoldásra  nincs olyan aranyszabály,  ami egy csapásra meg 
tudná oldani a viselkedési és kulturális bajokat. Mint láttuk, az emberek nem az által válnak 
tudásmegosztóvá,  ha  agyonjutalmazzák  őket,  hisz  nem  csak  a  pénz  motivál.  Talán,  egy 
megoldás  lehet  az,  ha  nem a  tudásmegosztást  támogató  tényezőket  „erőltetjük”,  hanem a 
tudásmegosztást gátló tényezők felszámolásával kezdünk. Ilyen például a régi szemlélet – „a 
tudás hatalom” –, megváltoztatása újjá: „a tudásmegosztás hatalom”.
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IV. ÖSSZEFOGLALÁS

Dolgozatom a Magyar  Tudományos  Akadémia  Vezetés-  és  Szervezéstudományi  Bizottság 
Tudásmenedzsment  Albizottsága  (a  SZIE  GTK)  Tudásmenedzsment  műhelyének  „A 
tudásmenedzsment  és  alkalmazásának  területei,  feltételrendszerei,  szervezeti  feltételei” 
kutatásához  illeszkedő,  annak  keretében  -  önálló  részkutatásként  végzett  -  eredményeit 
mutatja be. 

Kutatásomat  a  tudásmenedzsment  egyik  legfontosabb területére,  a  tudásmegosztásra,  azon 
belül is annak humánvonatkozásaira szűkítettem le.  Az emberi erőforrás – ugyan különböző 
hangsúlyokkal  –  eddig  is  sarkalatos  szerepet  töltött  be  a  szervezetekkel  kapcsolatos 
vizsgálatokban. Mivel a tudást alapvetően emberek hordozzák, ezért viselkedésük nagyban 
meghatározza,  hogy  a  velük  kapcsolatban  állók  és  maga  a  szervezet,  milyen  mértékben 
részesül tudásukból.

A szervezeti  résztvevők tudásmegosztás  során tanúsított  magatartását  a  játékelmélet  egyik 
alaphelyzetével  –  a  fogolydilemmával  –  kapcsolatos  kutatások  eredményeinek 
felhasználásával elemeztem ki, mindemellett 231 kérdőív adatainak feldolgozásával kutattam 
azokat az okokat, amelyek befolyásolhatják az emberek attitűdválasztását, az együttműködés 
és versengés között. E vizsgálatok kapcsán az alábbi felvetésekre kerestem a választ:
- teremthető-e kapcsolat  a tudásmegosztás és a játékelmélet  között,  azaz kialakulnak-e a 

tudásmegosztás  során  „fogolydilemma”  helyzetek  (vagy  csak  úgy  véljük,  hogy  ezek 
„fogolydilemma” helyzetek);

- a  szervezetek  számára  a  tagok  együttműködő  és/vagy  versengő  magatartása  az 
előnyösebb, illetve megférhet-e egymás mellett a két viselkedésforma;

- lehet-e  klasztereket  képezni  aszerint,  hogy  az  emberek  munkavégzésére,  illetve  a 
tudásmegosztására mi a jellemzőbb (a versengés vagy az együttműködés); 

- a  szervezeti  résztvevők  közötti  együttműködés  hiányát  milyen  tényezőkkel  lehet 
magyarázni és melyek a támogató elemek;

- mennyiben  befolyásolja  a  vezetés  hozzáállása  a  szervezeti  tagok  együttműködését, 
tudásmegosztását.

A konkrét kutatás megkezdése előtt széleskörűen tanulmányoztam a témához kapcsolódó a 
hazai és külföldi szakirodalmat, amelynek feldolgozását a dolgozat II. fejezetében mutatok be. 
Ez a szakterületi áttekintés elsősorban a tudásmenedzsment kialakulására ható tényezőket, a 
fogalmi megközelítéseket és a különböző tudásmenedzsment irányzatokat foglalja magában. 
Ezen  kívül  itt  mutatom  be  a  tudás  meghatározás  filozófia  történeti  áttekintését,  a  tudás 
fajtáinak, jellemzőinek széles skáláját. Az áttekintésből kiderül, hogy sem a tudásra, sem a 
tudásmenedzsmentre nincs mindenki által egyértelműen elfogadható meghatározás. Mivel a 
tudás rendkívül összetett  – egyrészt megfoghatatlan,  míg másik oldaláról megragadható és 
formálisan  strukturáltható  –,  nincsenek  könnyű  helyzetben  azok,  akik  menedzselésére 
vállalkoznak.  A  tudás  fajtáin,  jellemzőin  keresztül  történő  megközelítése  azonban  segít 
leküzdeni  a  fenti  akadályt.  Különösen  fontos  a  tudás  jellemzőinek  körülírása  a 
tudásmegosztás  gyakorlatának  vizsgálatakor,  mint  például:  a  tudás  objektum  és  egyben 
folyamat, személyekben lakozik, és kifejeződik az értékítéletekben, tapasztalatokon keresztül 
fejlődik, megosztható, használata során felértékelődik, végtelen, de egyben szűkös erőforrás 
is, sehol sem jelenik meg „tökéletesen” koncentráltan, valamint értéke erősen relatív.
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A konkrét kutatást a kérdőíves felmérés során nyert adatok feldolgozásával, kielemzésével, 
valamint több éves különböző szervezetekben folyó tréneri munkám és akciókutatások során 
nyert tapasztalat felhasználásával végeztem el. 

A  kérdőívek  adatait  relatív  gyakoriságok,  középértékek  és  szórásaik  kiszámításával, 
főkomponens-, és klaszterelemzéssel dolgoztam fel.

Az alábbiakban összegzem a kutatás eredményeit.  A problémát először alapvetően elméleti 
síkon közelítettem meg, felhasználva néhány játékelméleti kutatásban kiforrott következtetést 
(1.  pont).  Ezután  a  231  kérdőív  feldolgozásán  alapuló  empirikus  kutatás  tapasztalatinak 
összegzését ismertetem (2-5. pont).

1. A szervezeti tagok versengő és együttműködő magatartása közötti választás jól leírható a 
játékelméleti kísérletekből levont főbb megállapítások segítségével. 
- A versengő magatartás a szervezetnél töltött idővel mérséklődik. E tendencia ellen hat, ha 

az illetőnek van esélye inkognitóban maradni, ha extra egyéni haszon kecsegteti, vagy ha 
a többség a versengő magatartást választja. 

- Az együttműködés esélye csökken, ha a kísértés értéke nő. (A kérdőívet kitöltők számára 
a legvonzóbb „nyereménynek” a fizetés, a jó munkahelyi  légkör és az állás biztonsága 
számított). 

- A szervezeti tagok nagy része a tudást hatalomnak tartja. Ezért baleknak tarják azt, aki 
nem használja ki monopol helyzetét.

- A  kollegák,  ha  valamit  nem  tudnak,  elsősorban  személyesen  kérnek  információt.  A 
közvetlen  interakciónak,  kommunikációnak  a  tudásmegosztásban  kiemelkedő  szerepe 
van. A kommunikáció azonban kétélű fegyver. Nemcsak ismeretek bővülnek általa, de a 
kommunikációban résztvevők kiszolgáltatottsága is nő – manipuláció, hamis információ, 
stb. által.

- Az ismerősök között nagyobb a kooperációs esély. Ennek oka lehet a nagyobb bizalom, 
illetve a kényszer (nap mint nap egymás szemébe kell nézniük).

-  Az  együttműködés  és  a  versengés  közötti  választást  befolyásolja  az  adott  ország,  a 
szervezet kultúrája és az egyén személyisége. A szervezeti kultúra azonban hiába közvetíti 
a tudásmegosztás fontosságát, a munkatársak döntése továbbra is személyes kérdés marad. 

- Az együttműködésre való hajlandóságot tanítással is lehet növelni. 
- A tudásmegosztásra való ösztönzésben a szankciók alkalmazása nem vezet (hosszú távú) 

eredményre.

A tudásmegosztás gyakorlata a minden napi életben gyakran a „fogolydilemma” helyzetek 
mintájára  működik;  az  egyén  úgy  érzi  akkor  ér  el  maximális  hasznot,  ha  verseng.  Az 
együttműködéstől azért tart, mert úgy véli a kooperáció során kevesebb lesz a nyereménye, 
mint akkor, ha egyoldalúan, vagy ha mindenki versengne.  Egy esetleges egyoldalú kooperáló 
magtartás esetén pedig még hátrányosabb helyzetbe kerülne. „Fogolydilemma” helyzetben a 
szervezet számára hiába a kooperáció hozná a legnagyobb hasznot, a résztvevők, ha racionális 
gondolkodnak,  a  versengést  választják.  Az  egyéni  és  a  közösségi  érdekek  hosszú  távú 
ütközése azonban a szervezet és azon keresztül az egyén hasznának csökkenéséhez, vagy akár 
a rendszer összeomlásához vezethet. 

Látnunk kell:
a)  A tudással  való gazdálkodásnál  figyelembe kell  venni,  hogy a tudás  kimeríthetetlen és 
egyben szűkös erőforrás. 
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- Szűkös, mert például a jól képzett, magas tudású szakemberek száma kevés, ezért néhány 
szervezet  számára „megfizethetetlen”.  Gyakran nem a megfelelő helyen  alkalmazzák a 
meglévő tudást. Sok szervezet nem tudja, hogy mit tud.

- Kimeríthetetlen, mert az emberiség által felhalmozott tudás végtelen. 
Amennyiben a rendelkezésünkre álló erőforrás szűkös, az együttműködés a kifizetődő. Míg a 
kimeríthetetlen  erőforrások  esetén  előrevivő  lehet  a  versengés,  mivel  a  fejlődés,  a  tudás 
gyarapodásának szükségszerű motiváló tényezője. 
b)  A  tudásmegosztás  nem  kell,  hogy  fogolydilemma  helyzetté  váljon.  A  tudásmegosztás 
előnyeit együttműködéssel lehet kiaknázni, mely számos tényezővel igazolható, úgy, mint a 
tudás  alkalmazása  által  gyarapítható,  a  csoportban  vagy  szervezetben  rejlő  szinergia 
kiaknázása, a tudás szűkös erőforrás.

2.  Az  empirikus  kutatás  egyik  eredménye,  hogy  a  vizsgált  sokaságban  jól  elkülöníthető 
magatartáscsoportok bontakoztak ki, annak alapján, ahogyan a szervezeti tagok viselkednek a 
tudásmegosztás során.
a) Egyrészt a vizsgált alanyok egésze négy magatartási csoportra osztható:
- „Versengők”. Ők, akikre ritkán jellemző tudásuk tudatos megosztása. Ha lehet, eltitkolják 

az információkat. Számuk kiemelkedő: a választ adók 71%-a.
- „Közömbösek”  (9%).  A  legkevésbé  hatékony  viselkedési  forma.  Nincs  versengő 

hajlamuk, de tudásuk megosztására sem törekednek. 
- „Feltétel  nélkül  együttműködők”.  Ők  vannak  a  legkevesebben  (6%).  Leginkább 

tudásmegosztók, ritkán versengenek. 
- „Asszertívek”  (14%).  Mindkét  viselkedési  forma  intenzív  alkalmazói.  Az  ő  számuk 

gyarapodása képezheti a tudással hatékonyan gazdálkodni kívánó szervezetek számára a 
versenyben  maradás  egyik  feltételét,  ha  időről  időre  fel  tudják  mérni,  és  annak 
megfelelően alkalmazzák, hogy mikor, melyik magatartásforma a kifizetődő. 

b)  Másrészt  az  attitűdelemzés  kiterjedt  a  vizsgált  szervezetek  különböző  egységeire: 
tevékenységi terület, telephely, méret és tulajdonos szerinti eloszlásukra is.
- Tevékenységi  terület  alapján  a  legegyüttműködőbbnek  az  oktatás-képzésben,  a 

közigazgatásban  és  a  kereskedelemben  bizonyultak.  A  közigazgatásban  a  magas 
kooperációs  hajlandóság,  alacsony  fokú  versengéssel  társul,  ami  magyarázható  az 
erőteljes bürokratikus irányítással. A vizsgált ipari vállalatoknál mindkét attitűd alacsony 
intenzitásúnak mondható.

- Telephely.  Budapesti és városi telephely esetén átlagosnak mondható a két magatartási 
jellemző,  míg  a  falvakban  a  két  attitűd  közötti  rés  igen  nagy:  alacsony  fokú 
együttműködés mellett, erőteljes a versengés.

- A szervezet mérete alapján a közepes nagyságúaknál sokkal inkább megosztják tudásukat 
a munkatársak, mint a nagy és kisvállalatoknál.

- A  szervezet  tulajdonosa  szerint  a  magyar  kézben  lévő  szervezetek  esetében  mind  az 
együttműködés, mind a versengés átlagos. A vegyes vállalatoknál a versengés, a tisztán 
külföldi tulajdon esetében az együttműködés volt a meghatározó. 

3.  Az  együttműködést  támogató  és  gátlótényezők  közül  néhány  egyéni  jellemzőt  és  az 
egyének közötti interakciót befolyásoló tényezőt vizsgáltam meg.
a) Egyéni jellemzők.
- A  beosztás  alapján  történő  vizsgálat  szerint  a  vezetők  sokkal  versengőbbek,  mint 

beosztottaik. 
- A nemek alapján a nők nemcsak versengőbbek, de kevésbé hajlandók együttműködésre.
- A kor és attitűd közötti kapcsolat vizsgálat szerint a középkorúak hajlandók leginkább a 

tudásmegosztásra, míg a pályakezdők és az ötven év felettiek átlagosan versengőbbek.
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- A vállalatnál eltöltött évek növekedésével nő a tudásmegosztást támogató magatartás, vele 
párhuzamosan  szorul  vissza  a  versengés.  Ez  a  tendencia  a  több  mint  30  éve  egy 
munkahelyen dolgozók esetén megfordul.

b) Egyének közötti interakciót befolyásoló tényezők.
- Bizalom. A tudásmegosztás egyik alapvető feltétele a kölcsönös, fokozatosan, folyamatos 

ellenőrzés mellett kialakult bizalom. Egy szervezet minél inkább a bizalomra épül, annál 
inkább vissza lehet szorítani a kemény szerződésekkel, szankcióval történő szabályozást. 
A tudás explicit és tacit tudás szerinti szétválasztása a bizalom különböző szintjeit helyezi 
előtérbe.  A  könnyen  kodifikálható  tudás  esetén,  amikor  a  feladatok  nagy  része 
standardizálható  a  makro-bizalmi  mechanizmusok  kerülnek  előtérbe,  mint  például  az 
információs  technológia.  A tacit  tudás  kinyerése  ezzel  szemben  mikro-bizalmi  szintet 
igényel.

- Kommunikáció. A bizalom és a kommunikáció kölcsönösen egymásra ható tényezők. A 
szervezeti tagok nyílt, becsületes kommunikációja alapfeltétele a bizalom létrejöttének. A 
tudásmegosztás számára a megértés mellett lényeges, hogy az üzenet küldője elmondott-e 
mindent.  A kutatás  egyik  eredménye is  ehhez a problémához kapcsolódik.  Azok, akik 
megfelelőnek  tartják  kommunikációjukat  inkább  versengők.  Valószínűleg  ők  sokkal 
tudatosabban  kommunikálnak,  mint  azok  a  társaik,  akik  a  nem  megfelelő 
kommunikációjuk miatt rendszeres tudáscserére törekszenek. A tudásmegosztást támogató 
hatékony kommunikációt  több tényező  is  gátolhatja:  bizalom hiánya,  hatalmi  érdekek, 
fogolydilemma helyzetek, EQ alacsony szintje.

- Érzelmi intelligencia. Önismeret, önkontroll, önmotiválás, empátia és szociáliskészségek 
az  EQ olyan  területei,  amelyek  az egyént  képessé tehetik  arra  is,  hogy kontrolálja  az 
együttműködés és a versengés közötti választást.

c) Ösztönzés, belső motiváció,  kényszer. A szervezet teljesítményének fokozására irányuló 
ösztönzők csak részben fedik le az együttműködésre ösztönző eszközöket. 
- Az  erős  teljesítménymotívummal  rendelkező  emberek,  megfelelő  feltételek  mellett 

átlagon felüli eredményeket érhetnek el, miközben gyakran nem tudnak munkatársaikkal 
együttműködni. Ez utóbbi sokkal inkább a társulási motivációból fakad, ami önmagában 
ritkán  hatékony.  Feladat  az  ellentmondás  feloldása.  Össze  kell  hangolni  a  gazdasági 
eredményre törekvést, a humánerőforrás gazdálkodással.

- A tudásmegosztó magatartás kialakulását az alábbi tényezők segíthetik:
o Az empirikus kutatás eredménye szerint a válaszolók elsősorban a fizetést, jó 

légkört és az elismerést tartják a legfontosabbnak, míg az előléptetést vagy a 
kreatív  munkát  kevésbé  fontosnak.  Ebből  arra  lehet  következtetni,  hogy 
egyrészt az alacsonyabb rendű szükségletek a dominánsak a kérdőívet kitöltők 
életében,  másrészt  a higiénés  tényezők vannak túlsúlyban,  amelyek  megléte 
kevésbé hat az elégedettségre, de hiányuk elégedetlenséget okoz. Mindezek azt 
mutatják,  hogy  hiányoznak  azok  a  fejlődési  szükségletek,  amelyek  a 
hatékonyabb társadalmi beilleszkedést szolgálják.

o Az  együttműködési  szándék  belső  motivációból  fakad,  ezért  elsősorban 
motiválni is ők tudják saját magukat. 

o A tudásmegosztás egyben kényszer.  Aki nem teszi  kirakatba a tudását,  nem 
tudja azt értékesíteni. Tehát kockáztatni kell.

- A vizsgált sokaság igen heterogénnek bizonyult.  Három közel azonos létszámú csoport 
alakult ki. Az elsőbe azok tartoznak, akik az anyagi ösztönzőket, a másodikba azok, akik a 
nem  anyagi  ösztönzőket  részesítik  előnybe.  A  harmadik  csoportba  a  mindkét 
eszközcsoportot preferálok tartoznak. A beosztás, a kor, a nem és a szervezetnél töltött idő 
alapján  egyértelmű  megállapításokat  nem  lehet  levonni.  Általánosságban  elmondható, 
hogy  a  vezetőbeosztásuk  az  anyagi  ösztönzőket  hátra  rangsorolják.  A  beosztottaknál 
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mindkét  ösztönzési  módszer  átlagos  szintre  került.  A  férfiak  számára  az  ösztönző 
eszközök alkalmazása átlagosan fontosabb, mint a nőknél. Kor szerinti vizsgálat a 25 év 
alattiakat és a 40-50 év közöttieket tartja a „leganyagiasabbnak”. A vizsgálat eredménye 
szerint az anyagi ösztönzők szerepe nem függ a munkahelyen töltött évek számától, a nem 
anyagi  ösztönzőket  főleg  a  munkaviszony  első  öt  évében  tartják  fontosabbnak.  Az 
emberek szükségletei és az azt csillapító viselkedés igen különböző. Ezért a vezetőknek 
meg kell próbálniuk beazonosítani kit és mivel lehet ösztönözni.

4.  A  vezetőség  hozzáállása  nagyban  befolyásolja  a  szervezeti  tagok  együttműködési 
készségét.  A felmérés  adatai  alapján  a  munkahelyi  légkör  és  a  vezetőség  elkötelezettsége 
között erős korreláció mutatható ki.
a)  A  vizsgált  szervezetek  többségében  a  vezetőség  nagyobb  része  (70%)  értékeli  a 
munkatársak tudásmegosztását, és az esetek felében egyaránt használnak anyagi és erkölcsi 
elismerést. A nem anyagi eszközök használata elég szerény a teljesítménynövelésére használt 
eszközök skálájához képest. A szervezet tagok kb. 1/3-a óhajtja az anyagi elismerést. Azok, 
akik  nem  anyagi  elismerésre  vágynak  elsősorban  megbecsülést,  elismerést,  jó  légkört, 
kölcsönösséget, bizalmat, hatékony munkavégzést szeretnének.
b) A szervezeti tagok együttműködésének elnyerését akadályozó tényezők a vezetői oldalon:
- Érzelmi intelligencia. Valójában nem az együttműködési készség, hanem azok az értékek 

növelhetők, amelyek együttműködővé teszik a munkatársakat. Az a vezető képes ezeket 
az értékeket előhívni, aki felismeri és tudja kezelni saját és mások érzelmi reakcióit.

- Féltékenység. Kialakulhat, mert a vezető nem elég felkészült,  mert a javítási szándékot 
kritikaként értelmezi, mert nem ő jött rá először, vagy fenyegetésnek érzik a munkatársak 
új ötleteit.

- A vezetés stílusa. Azok a vezetők a leghatékonyabbak, akik több vezetési stílust tudnak 
alkalmazni, és tudatában vannak annak, hogy milyen a másokra gyakorolt hatásuk.

- Kommunikáció.  Függ  a  vezetői  stílustól.  A  vezetőnek  el  kell  tudnia  különíteni  a 
kommunikáció pragmatikus és személyes kielégülési dimenzióját. Az első dimenzióban a 
kérdéses feladatokon van a hangsúly,  míg a másik kapcsán személyes vagy társadalmi 
szinten érintkezik a többiekkel.

- Személyes  példa.  Az  a  vezető,  aki  másképp  viselkedik,  mint  ahogy  elvárja,  elveszíti 
hitelességét.

- Mérőrendszer. Az egyén munkavégzése, elkötelezettsége, lelkesedése két dologtól függ. 
Az egyik milyen módon, mértékben egyeztethetők a munkavállaló várakozásai a szervezet 
részéről  támasztott  várakozásokkal.  A  másik  mit  kapnak  cserébe  a  szervezeti  célok 
megvalósításáért, tudásuk megosztásáért.

5. Az egyén, a csoport és a szervezet kulturális beágyazottsága meghatározza, hogy milyen 
mértékű,  hatékonyságú  egy  szervezetben  a  tudás  megosztása.  A  tudásmegosztó  kultúra 
kialakulásáért számos tényező felelős: bizalom, közös célok, kommunikáció, szervezet iránti 
elkötelezettség,  döntéshozatal  megosztása,  belsőmotiváció,  ösztönző  rendszer,  személyes 
példa, vezetői stílus, légkör, közös tanulás. Mivel azonban a szervezeteknek egyszerre kell 
megfelelniük  különböző  gazdasági  és  emberi  szempontoknak  az  együttműködés  mellett 
szükségszerűen  fennmarad  a  versengés.  Így  a  tudásmegosztó  és  a  hagyományos  vállalati 
kultúra  több ponton ütközik,  és mindkettő  tartalmaz pozitív és negatív elemeket  egyaránt. 
Ezért nem arra van szükség, hogy a hagyományos kultúrát felváltsa a tudásmegosztó kultúra, 
hanem a kettő pozitív vonásainak a szintéziséből létrehozni egy „tudásorientált kultúrát”.
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IV.1. Új eredmények

1.  A  tudásmegosztás  egy  időben  teremt  a  szervezet  és  egyén  számára  hasznot  és 
haszonáldozatot. 

Modellalapú elemzéseim és empirikus vizsgálataim segítségével sikerült kimutatnom, hogy a 
tudásmegosztás  haszna  és  haszonáldozata  különbözik  egyéni  és  szervezeti  szinten.  A 
tudásmegosztás  során  tanúsított  együttműködés  kockázattal  jár.  Azt,  hogy  a  kitűzött  célt 
milyen  kockázat  és  ebből  fakadóan  milyen  haszon  és  milyen  áldozatok  kísérik  mind  az 
egyénnek,  mind  a  szervezetnek  számba  kell  vennie.  A  két  dimenzió  tudatos 
megkülönböztetése fontos, mert sem a haszon, sem a haszonáldozat nem fedik egymást. A 
tudásmenedzsment gyakorlati sikerét nagyban befolyásolja, hogy egy szervezet hogyan tudja 
ezen eltérések miatt kialakult ellentmondásokat feloldani, és hogyan tudja kialakítani a két 
szint közötti dialektikus egységet. 
Haszon  egyéni  szinten:  tudás,  képesség,  kompetencia  bővülése,  anyagi  és  nem  anyagi 
elismerésben való részesülés, kapcsolatok bővülése, minőségük javulása, valamint a részvétel 
jóleső tudata, alkotóképesség ébrentartása.
Haszon szervezeti szinten: a szervezeti tudás bővülése (új termékek, eljárási rutin, hozzáadott 
érték  növelése),  versenyelőny  szerzése,  rugalmas  reagálás  a  változásokra,  szinergia 
érvényesülése,  külső-  és  belsőkapcsolatok  bővülése,  minőségük  javulása,  kevesebb  külső 
tudásforrás igénybevétele, állandó megújulásra való képesség.
Egyéni szintű haszonáldozat:  monopolhelyzet esetleges elvesztése, kényszer a proaktivitásra 
az  „egy lépés”  előny fenntartása  érdekében,  kudarc érzése,  ha a  szervezet  elvet  bizonyos 
ötleteket, a tudásmegosztás időigénye, ha a befogadó egyén vagy szervezet „elfelejti” a tudás 
valódi forrását.
Szervezeti szintű haszonáldozat: a szervezetet elhagyó munkatárs által elvitt tudás, kényszer a 
proaktivitásra,  nem  megfelelő  tudás  elterjesztése,  a  tudásmegosztás  időigénye, 
tudásmegosztás  különböző  erőforrás  igényei,  így  támogató  infrastruktúra  megteremtése, 
egyéb  tudásmegosztást  segítő  formális  és  informális  fórumok  működésének  támogatása, 
szervezeti tagok anyagi jutalmazása.

2. A játékelmélet egyik vizsgálati  területe,  a „fogolydilemma” a szervezetekben folyó 
tudásmegosztásra is adaptálható.

Ennek,  a  –  tudásmegosztó  magatartás  vizsgálatában  újszerűnek  számító  –  módszernek  az 
alkalmazása rávilágít a tudásmegosztás során felmerülő versengés és együttműködés közötti 
választás  nehézségeire.  Kutatásaim során megállapítottam,  hogy a tudásmegosztásnak nem 
immanens  sajátja  a  „fogolydilemma”  helyzet,  hanem a  szervezet  szociológiai  sajátossága, 
kultúrája és a szervezeti tagok ehhez való viszonyának kölcsönös egymásra hatása teheti azzá. 
Amennyiben azzá válik, az emberek a versengést választják az egyéni haszon növelése miatt. 
Azonban a  tudásmegosztás  előnyei  elsősorban együttműködéssel  használhatók  ki,  mivel  a 
tudás önmagában a megosztással nem „fogy” el, hanem alkalmazásával gyarapszik. 

3. A versengés és együttműködés egymás melletti létezésének szükségessége igazolható a 
tudás azon jellemzőjével is, hogy szűkös és egyben kimeríthetetlen erőforrás. 

A  tudásmegosztásnak  alapfeltétele  az  együttműködés.  Azonban  a  tudásmegosztás  csak 
szükséges, de nem elégséges feltétele a tudás gyarapodásának. Az, hogy a tudásgyarapításnak 
nemcsak tudásmegosztó együttműködés a feltétele, hanem a versengés is, a tudásnak azzal a 
jellemzőjével magyarázható, hogy szűkös és egyben kimeríthetetlen erőforrás. Szűkös, mert 
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térben  és  időben  nem  biztos,  hogy  mindig  a  megfelelő  tudás  áll  rendelkezésre. 
Kimeríthetetlen,  mert  az  emberiség  által  felhalmozott  tudásnak  nincsenek  határai. 
Amennyiben  a  tudáserőforrás  szűkös,  az  együttműködés  a  „kifizetődő”,  amennyiben  a 
tudáserőforrás kimeríthetetlen volta kerül előtérbe az együttműködés mellett a versengés is a 
tudás  gyarapodásának  alapvető  tényezőjévé  lép  elő.  Az  együttműködés  és  versengés 
kettősségét  az  egyén,  a  szervezet  és  a  gazdaság  állandó  mozgásban  lévő  helyzetei  is 
manifesztálják. Azt, hogy éppen melyik kerekedik felül, alapvetően a három szint kulturális 
sajátossága  befolyásolja.  Azok  a  szervezetek,  amelyek  tagjai  magasabb  szintű 
együttműködését  szeretnének  megvalósítani,  az  együttműködést  támogató  értékek 
növelésével, vagy a gátló tényezők leszorításával érhetik el ezt.

4.  A  szervezeti  tagok  együttműködésének  és  versengésének  a  vizsgálata  során  négy 
egymástól jól elkülöníthető klasztert („feltétel nélkül együttműködők”, „közömbösek”, 
„versengők”, „asszertívek”) sikerült feltárni.

A  főkomponens-  és  klaszterelemzés  segítségével  a  választ  adókat  –  a  tudásmegosztó  és 
versengő magatartást leíró jellemzők alapján – 4 klaszterbe lehetett besorolni („feltétel nélkül 
együttműködők”,  „közömbösek”,  „versengők”, „asszertívek”.  A vizsgálatból az is kiderült, 
hogy a megkérdezettek csaknem háromnegyedére a versengő magatartás a jellemző, és azok, 
akiket  elsősorban  az  együttműködés  jellemez  csupán  6%.  Ha  azt  akarjuk,  hogy  a 
szervezetekben  levő  tudás,  a  versenyképesség  főforrását  jelentse,  szükség  van  mindkét 
magatartásra. Ezért problémának azt tartom, hogy a válaszolóknak csak 14%-a alkalmazza 
intenzíven mind a két viselkedés formát („asszertívek”). A tudásmegosztás során nem arra 
kell törekedni, hogy abszolút nyitottak legyünk mindenre és minden kontroll nélkül közöljünk 
különböző  információkat,  de  tudásunkat  ugyanolyan  képtelenség  eltitkolni,  egyedül 
fejleszteni. Azok, akik fel tudják mérni, hogy mikor melyik magatartásforma a kifizetődő és 
képesek  az  együttműködésre,  de  bizonyos  helyzetekben  a  versengésre  is,  jelenthetik  a 
legbiztosabb tudásbázist a szervezetek számára. 

5. A sikeres tudásmenedzseléshez elengedhetetlenül  szükséges a szervezeti  tagok által 
igényelt ösztönzők megismerése, és ennek alapján a szervezetben alkalmazott ösztönzők 
módosítása.

A  szervezeti  tagok  tudásmegosztása  „ellenértékeként”  igényelt  és  alkalmazott  ösztönzők 
jelentősen eltérnek egymástól.  A hagyományos értelemben vett anyagi és erkölcsi elismerés 
ötvözetét  a  jelenlegi  48%-kal  szemben  a  megkérdezettek  mintegy  4  százaléka  szeretné. 
Tisztán anyagi jutalmat több mint kétszer annyian igényelnének (29% kontra 13 %), mint 
ahányan kapnak. A nem anyagi eszközökkel történő elismerést a megkérdezettek 71 százaléka 
preferálja.  Ezek közül az ösztönzési megoldások közül elsősorban megbecsülést, elismerést, 
jó  légkört, együttműködést,  kölcsönösséget  és  bizalmat  részesítik  előnyben.  A  sikeres 
tudásmenedzseléshez tehát szükséges a szervezetekben alkalmazott és a szervezeti tagok által 
igényelt ösztönzők harmonizációja.

6.  A  kutatásom  során  megállapítottam,  hogy  a  vizsgálati  körbe  tartozó  szervezeti 
résztvevők  71%-a  szükségesnek  tartja  vezetőség  hozzájárulását  a  tudásmegosztás 
sikeres működtetéséhez nélkülözhetetlen légkör kialakításához.

Goleman-Boyatzis-McKee (2003) kutatási megállapításait, mely szerint a szervezeti légkört a 
vezetőség  nagymértékben  befolyásolja,  empirikus  kutatásom  vizsgálati  felvetése  között  a 
tudásmenedzsment  irányába  terjesztettem  ki.  Következtetéseim  azt  igazolták,  hogy  ha  az 
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emberek jól érzik magukat, a tőlük telhető legjobb eredményt nyújtják. Az eredmények azt is 
bizonyították,  hogy  minél  pozitívabb  a  vezetőség  beállítottsága,  minél  támogatóbb 
magatartást  biztosít,  annál  pozitívabb  légkört  tud  kialakítani  egy  adott  szervezetben.  (Ez 
visszatükrözi azt az alaphelyzetet, miszerint „az alkalmazottak munkahelyi közérzetét 50-70 
százalékban egyetlen személy, a vezetőjük alakítja ki” (Goleman-Boyatzis-McKee, 2003:40)). 
Az általam végzett kutatás erre vonatkozó adatai azt igazolják, hogy a jó munkahelyi légkör 
és a vezetőség elkötelezettsége között szoros korreláció mutatható ki. A válaszadók 71%-a 
szerint a jó munkahelyi légkör és a vezetés elkötelezettsége között szoros kapcsolat van. 

IV.2. Javaslatok

1.  Javaslom  a  szervezeti  résztvevők  tudásmegosztás  során  tanúsított  magtartásának 
vizsgálatkor a játékelmélet „fogolydilemma” helyzetének következtetéseit felhasználni. 

2.  Javaslom  a  kutatási  eredményeimet  az  egyetemi  hallgatók,  mint  kontrollcsoport 
tudásmegosztási  alaphelyzeteinek  vizsgálatára  adaptálni.  Továbbá  a  felsőoktatási  képzési 
rendszerekben  alkalmazott  oktatás-didaktikai  módszerekbe  beépíteni  és  alkalmazni. 
Indokoltnak  tartanám  ugyanis,  hogy  a  21.  század  tudásalapú  szervezetének  potenciális 
résztvevői  a tudásmegosztás,  hasznosítás  alaphelyzeteire  felkészülten lépjenek be a leendő 
munkahelyükre.  

3.  A  magam  részéről  olyan  további  vizsgálatokat  tervezek,  amelyeket  a  dolgozat 
előzményeként  bemutatott,  „A  tudásmenedzsment  és  alkalmazásának  területei, 
feltételrendszerei, szervezeti feltételei” kutatásában érintett vállalati körre terjesztenék ki. A 
szóban  forgó  kutatás  során  fel  kívánom  használni  egyfelől  azokat  a  bevált  módszereket 
(főkomponens- és klaszterelemzés),  amelyekkel jelenlegi vizsgálatom adatait  feldolgoztam, 
másfelől ezeket interjúkkal is gazdagítanám. Továbbá tanácsadói munkám során (akciókutatás 
keretében)  tovább kívánom vizsgálni  a  „fogolydilemma” helyzeteket  a  tudásmegosztási  és 
hasznosítási folyamatokban.
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SUMMARY

My PhD-thesis presents the results of separate research, yet  fitting into the research titled 
„Knowledge  management  and the  fields  of  its  application,  its  systems  of  conditions  and 
organisational  conditions“  performed  by  the  Knowledge  management  workshop  of  the 
Subcommittee of  Knowledge  Management  of  the  Committee  of  Management  and 
Organization Sciences at the Hungarian Academy of Sciences (MTA VSZB).

I narrowed down my research to one of the most important fields of knowledge management, 
i.e.  to  knowledge  sharing,  more  specifically  to  its  human  references.  Human  resource  – 
though with different tones – has had a significant role in research connected to organisations. 
As  knowledge  is  basically  possessed  by  humans,  their  behaviours  greatly  influences  the 
extent to which their knowledge is shared with the organisation itself and those connected to 
them.

I analysed the behaviour of organisational  participants during knowledge sharing with the 
help of using the results of the research connected to the fundamental situation of game theory 
– prisoner’s dilemma –, nevertheless I studied the reasons that may influence people’s choice 
of attitude between cooperation and rivalry by processing pieces of information of more than 
200 questionnaires. During these studies I was looking for answers to the following questions:
- is  there  a  connection  between knowledge sharing and game theory,  that  is  to  say,  do 

‚prisoner’s  dilemma‘  kind of  situations  develop  during knowledge sharing (or  we just 
reckon these situations to be ‚prisoner’s dilemma‘ kind of situations);

- which behaviour of the participants is more beneficial to the organisations: cooperative or 
rival or can the two forms of behaviour coexist next to one another;

- can clusters be constructed according as what is more typical to people’s way of working 
and knowledge sharing (rivalry or cooperation); 

- what factors could explain the lack of cooperation between organisational participants and 
what are the supporting elements;

- to  what  extent  does  the  attitude  of  the  management  influence  the  cooperation  and 
knowledge sharing of organisational participants.

Prior to the actual research I studied the Hungarian and foreign literature connected to this 
issue, the analysis of which shall be presented in chapter two of my essay.  This review of 
speciality  includes  primarily  the  factors  that  influenced  the  development  of  knowledge 
management, its different tendencies and theoretical approaches. Furthermore I present in this 
section the philosophical historical review of knowledge definition as well as the wide range 
of knowledge types and its highlights. From the review it becomes quite clear that there is no 
definition either for knowledge or for knowledge management that could be squarely accepted 
by everyone.  Since knowledge is rather complex – on one hand it is abstract, on the other 
hand though it can be formally structured –, those who wish to manage it do not have an easy 
job. The obstacle mentioned above, though, can be removed by an approach through the types 
and highlights of knowledge. The description of the highlights of knowledge has significant 
importance when one studies the practice of knowledge sharing, such as: knowledge is an 
object and a process at the same time, it can be found in people and is expressed in value 
judgements, it  develops through experience,  it can be shared, it  is appreciated at use, it  is 
endless  but  at  the  same  time  it  is  a  scant  resource,  it  never  shows  up  in  a  „perfectly“ 
concentrated form and its value is highly relative.
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The actual research was performed through processing and analysing the data received during 
the questionnaire survey as well as through utilizing the experience I gathered during action 
research and my many years of work as a coach in various organisations. 

I  processed  the  data  of  the  questionnaires  by  calculating  relative  frequency,  mean  and 
standard deviation as well as by main component and cluster analysis.

I  hereby would  like  to  summarize  the  results  of  the  research.  At  first  I  basically  used  a 
theoretical approach by using some conclusions from game theory research (1.) Then I would 
like to present the summary of the experience of an empirical survey based on processing 
more than 200 questionnaires (2-5.).

1. The choice of organisational participants between cooperational or rival behaviour can be 
described quite well with the help of conclusions drawn from game theory experiments. 
- Rival behaviour decreases as the time spent at the organisation passes. It stands against 

this tendency if the person in question has the possibility to remain incognito, if (s)he is 
flattered with additional personal profit or if the majority chooses rival behaviour. 

- The  chance  for  cooperation  decreases  if  the  value  of  temptation  goes  up.  (For  those 
questioned the most attractive „prize“ was salary,  positive working atmosphere and the 
security of one’s position.)

- The majority of the organisational participants thinks that knowledge is power. Therefore 
anyone who does not take advantage of his/her monopoly situation is considered a loser.

- Collegues ask for information in person if they do not know something. Direct interaction 
and communication have outstanding importance in knowledge sharing.  Communication 
is  a whip-saw, though.  Through communication not only knowledge expands but also 
rises the defenclessness of the communicators – with manipulation, false information, etc. 

- The chance for cooperation is higher in case of thosse who already know each other. The 
reason for this is greater trust and coercion (they have to face one another day by day).

- The choice between cooperation and rivalry is influenced by the country in question, the 
culture of the organisation and the personality of the individual. Yet, no matter how great 
importance is given to knowledge sharing by the organisational culture, the decision of the 
workers remains a personal issue. 

- The willingness to cooperate can be improved with education, as well. 
- Using sanctions to promote knowledge sharing will not have positive results (on the long 

run). 

In every day life the practice of knowledge sharing works like the ‚prisoner’s dilemma‘ kind 
of situations; the individual thinks that the highest profit can be reached with rivalry. They 
fear cooperation because they think that during cooperation their profit will be smaller than in 
case of a unilateral  or mutual  rivalry.  In case of a unilateral  cooperative behaviour  their 
position would be even less advantageous.  No matter that for the organisation cooperation 
would be the most beneficial in a ‚prisoner’s dilemma‘ kind of situation, if the participants 
think rationally, they choose rivalry. The long term clash of personal and community interests 
results in the decrease of profit of the organisation and of the profit of the individual, or it can 
end up in the collapse of the system. 

We have to keep in mind that:
a) We have to keep in mind when we talk about knowledge management that knowledge is an 
inexhaustable as well as a scant resource. 
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- It is scant because the number of well-educated highly professional experts is rather small 
therefore they are „priceless“ for some organisations. Often the existing knowledge is not 
used in its proper place. Many organisations do not know what they know.

- It is inexhaustable, because the knowledge accumulated by humanity is endless. 
If the available resource is scant, cooperation pays off. While rivalry can be beneficial in case 
of inexhaustable  resources as development  is  a necessary motivating factor  of knowledge 
growth. 
b)  Knowledge  sharing  does  not  need  to  become  a  ‚prisoner’s  dilemma‘  situation.  The 
advantages of knowledge sharing can be exploited with cooperation, which can be proved by 
various  factors  just  like  the  exploitation  of  synergy  lying  in  an  organisation  or  group 
extendable through application of knowledge, knowledge is a scant resource. 

2.  One  of  the  results  of  the  empirical  research  that  well-separable  groups  of  behaviours 
develop in the examined crowd, which is based on the way organisational participants behave 
during knowledge sharing.
a) On one hand the whole of the examined subjects can be divided into four behaviour groups:
- „Rivals”. Intentional knowledge sharing is rather rare in their case. If it is possible, they 

hide pieces of information. Their number is outstanding: 71% of those questioned. 
- „Neutrals”.  The least effective form of behaviour.  They do not have aptitude for rivalry 

but they do not endeavour to share their knowledge either. 
- „Unconditional cooperators”.  They are the smallest group (6%). Mostly they share their 

knowledge, they seldom rival. 
- „Assertives”.  (14%)  They apply  both  forms  of  behaviour  intensely.  For  organisations 

wishing to effectively manage knowledge the growth of their number can be the condition 
to remain in competition, if from time to time they can survey and use it depending on the 
question of what time which form of behaviour pays off. 

b)  On  the  other  hand  the  attitude  analysis  covered  various  units  of  the  examined 
organisations: their distribution according to field of work, location, size and owner.
- On the basis of field of work the most cooperative people were in the field of education-

training,  public administration and commerce.  In the field of public administration the 
high level  of willingness  to  cooperate  goes with a  low level  of  rivalry which can be 
explained  with a strict  burocratic  management.  In the case of the examined industrial 
firms both attitudes are on a low intensity level.

- Domicile. The two behaviour parameters can be described as average in cases of domicile 
in the country or in Budapest. While in villages the gap between the two attitudes is quite 
big: a low level cooperation goes with heavy rivalry.

- Taking into consideration the size of the organisation workers share their knowledge more 
in case of a medium sized firm than by a big or a small sized firm. 

- Taking into consideration the owner of the organisation both cooperation and rivalry are 
average in the case of enterprises owned by Hungarians. In the case of enterprises with 
mixed  ownership  rivalry  is  more  significant,  whereas  by firms  owned exclusively  by 
foreigners cooperation was in majority. 

3.  I  examined a few individual  characteristics  and some factors  that  influence interaction 
between individuals of those factors that either promote or impede cooperation. 
a) Individual characteristics.
- The survey – based on the level of position – showed that managers are more rival than 

their employees. 
- Based  on  sexes,  women  are  not  only  more  rival  than  men  but  also  less  inclined  to 

cooperate.
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- According to the survey based on the link between age and attitude middle aged people 
are the most inclined to cooperate while the freshly graduated and those above fifty are on 
the average more rival.

- With the passing of years  by a company the behaviour  to  support  knowledge sharing 
increases, at the same time rivalry decreases.  This tendency turns around in the case of 
people who have been working for the same company for more than thirty years. 

b) Factors influencing interaction between individuals.
- Trust.  One  of  the  fundamental  condition  of  knowledge  sharing  is  mutual,  gradually 

developped and constantly monitored trust. The more an organisation is built upon trust, 
the more it is possible to decrease control with sanctions and strict contracts. By dividing 
knowledge into explicit and tacit knowledge, the different levels of trust come to the front. 
In case of knowledge that can easily be codified, when the majority of the tasks can be 
standardized  on,  macro  confidential  mechanisms  come  to  the  front  like  information 
technology. Getting to tacit knowledge though, requires micro confidential level. 

- Communication. Trust and communication are factors that mutually have an effect on one 
another.  The  open  and  honest  communication  of  organisational  participants  is  a 
fundamental  condition  for  the  creation  of  trust.  For  knowledge  sharing  beside 
understanding it is of utmost importance whether the person who sent the message has 
shared every piece of information. One of the results of the survey relates to this issue, as 
well.  Those who think their communincation is fine are more likely to rival.  Probably 
their communication is more conscious than the communication of those who endeavour 
regular knowledge sharing due to their own poor communication. Numeruous factors may 
impede effective communication that supports knowledge sharing: lack of trust,  power 
interests, ‚prisoner’s dilemma‘ situations, low level of EQ. 

- Emotional Intelligence. Self-recognition, self-control, self-motivation, empathy and social 
skills are the fields of EQ that can render the individual capable of  controlling the choice 
between cooperation and rivalry.

c)  Incentive,  inner  motivation,  coercion.  The  factors  affecting  the  improvement  of  the 
organisation’s efficiency cover only a part of the factors that promote cooperation. 
- Those who have a  strong motivation  to  perform well,  if  the conditions  are  right,  can 

produce results above the average while often they cannot cooperate with their colleagues. 
This latter one rather comes from partnership motivation, wehich is rarely effective by 
itself.  The task is to ease the paradox.  The endeavour for economic efficiency has to be 
harmonized with the human resources management. 

- The  development  of  knowledge sharing behaviour  can  be supported by the  following 
factors:
• According to the result  of the empirical  research the subjects  consider that  salary, 

positive atmosphere and promotion are the most important while creative work is of 
less importance. One can conclude that low profile needs are dominant in the lives of 
those  questioned,  on  the  other  hand  the  hygienic  factors  are  predominant,  the 
existence of which has little effect on contentment,  but the lack of them results in 
discontentment. All these mentioned above show us that those evolutionary needs  are 
missing which promote a more efficient social integration. 

• The intention to cooperate arises from inner motivation, therefore primarily they can 
motivate themselves. 

• Knowledge sharing is also coercion.  Who does not present their  knowledge in the 
shopwindow, will not be able to sell it. So it is necessary to take a risk. 

- The  examined  crowd  turned  out  be  quite  heterogeneous.  Three  groups  were  formed 
approx. the same size. Those belong to the first group who favour financial motivations, 
those belong to the second group who favour favour non-financial motivations. People in 
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the third group favour both types of motivation. One cannot conclude definite statements 
from factors like position, age, sex and amount of time spent at the organisation. On the 
average  it  can be said that  those in  a  management  position  rank financial  motivation 
behind. In the case of the employees both motivation methods reached an average level. 
Generally the application of motivation tools is more important for men than for women. 
The survey based on age found that those below 25 and those between 40-50 years of age 
are the „worldliest“. Based on the result of the research the role of the financial motivation 
does  not  depend  on  the  number  of  years  spent  at  the  company,  while  non-financial 
motivations are considered more important in the first five years of employment. People’s 
needs and the behaviour easing them are quite different. Therefore leaders have to try to 
identify the appropriate motivation for each of the employees. 

4.  The  attitude  of  the  management  greatly  influences  the  cooperational  skills  of  the 
organisational participants. According to survey data, strong correlation can be seen between 
work atmosphere and management’s commitment.
a)  In  the  majority  of  the  examined  organisations  the  majority  of  management  (70%) 
appreciates the employees knowledge sharing, and in half of the cases they apply financial 
and  moral  acknowledgement.  The  application  of  non-financial  tools  is  rather  poor  as 
compared to the range of tools used to improve performance. Approximately one third of the 
organisational  participants  wants  financial  acknowledgement.  Those  who  do  not  desire 
financial  acknowledgement  would  like  first  of  all  appreciation,  recognition,  positive 
atmosphere, mutuality, trust and efficient work. 
b) Factors on the management’s side impeding the realisation of organisational participants‘ 
cooperation:
- Emotional Intelligence. In reality not the willingness to cooperate can be increased but the 

values that make workers cooperative.  That leader is able to develop these values who 
recognizes and is able to manage his/her own and others‘ emotional reactions. 

- Jealousy. It can evolve, because the leader is not prepared enough, because he interprets 
the intention to correct things as criticism, because it was not him who came up with the 
idea or takes colleagues‘ new ideas as threats.

- Leadership style. Those leaders are the most efficient who are able to apply more than one 
leadership styles, and they are aware of the effect they have on others. 

- Communication. It depends on the leadership style. The leader has to separate pragmatic 
and personal dimensions of communication. In the first dimension the emphasis is on the 
tasks in question, while in the other one it is on interaction on a personal or social level.

- Personal example. The leader who behaves differently from the way he expects others to 
behave, loses his authenticity. 

- Metric  system.  Work,  commitment  and enthusiasm of  the  individual  depends  on  two 
things. The first is in what way and to what extent can the expectations of the employee be 
harmonized with the expectations of the organisation. The second is what they receive in 
exchange for reaching the goals of the organisation and sharing their knowledge. 

5.  The  cultural  embedment  of  the  individual,  the  group and  the  organisation  defines  the 
degree  and  efficiency  of  knowledge  sharing  in  an  organisation.  Various  factors  are 
responsible  for  the  evolution  of  knowledge  sharing  culture:  trust,  common  goals, 
communication,  commitment  to  the  organisation,  sharing  of  decision  making,  inner 
motivation,  motivation  system,  personal  example,  leadership  style,  atmosphere,  collective 
learning. As organisations have to measure up to various economic and human aspects, beside 
cooperation, rivalry necessarily remains there.  So the knowledge sharing and the traditional 
corporate  cultures  clash  in  more  places  and both contain  positive  and negative  elements. 
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Therefore it is not necessary to switch from a traditional culture to a knowledge sharing one, 
but  a  „knowledge  oriented“  culture  should  be  created  from the  synthesis  of  the  positive 
features of them both. 

New results 

1.  Knowledge  sharing  creates  profit  and  sacrifice  at  the  same  time  for  both  the 
organisation and the individual. 

With the help of model-based analysis and empirical research I managed to demonstrate that 
the profit and the sacrifice of knowledge sharing differs on personal and on organisational 
level.  Cooperation  during  knowledge  sharing  has  its  risks.  Both  the  individual  and  the 
organisation have to take into consideration the risks of – that is the profit and the sacrifices 
that  accompany  –  the  set  goal.  The  conscious  differentiation  of  the  two  dimensions  is 
important, because neither the profit nor the sacrifice cover each other. The practical success 
of knowledge management is highly influenced by the way an organisation is able to ease the 
paradox evolved because of these differences, and how it is able to create a dialectal unity 
between the two levels. 
Profit on individual level:  knowledge,  ability,  expansion of competence,  receiving financial 
and non-financial acknowledgement, expansion of relationships and the improvement of their 
quality, the comforting thought of participating, keeping alive creativity. 
Profit  on organisational  level: the expansion of  organisational  knowledge (new products, 
routine process, increase of value added), obtaining competitive edge, flexible reactions to 
changes,  success  of  synergy,  expansion  of  domestic  and  foreign  relations  as  well  as  the 
improvement of their quality, using less knowledge sources, ability of constant reformation. 
Sacrifice  on  the  individual  level:  the  possible  loss  of  a  monopoly  situation,  coercion  for 
proactivity to sustain „one step“ of advantage, the feeling of failing if the organisation rejects 
certain ideas, time required for knowledge sharing if the receiver individual or organisation 
„forgets“ the true source of knowledge.  
Sacrifice on the organisational level:  the knowledge taken away by the collegue leaving the 
organisation  is  a  coercion to  proactivity,  spreading the  inappropriate  knowledge,  the time 
required for knowledge sharing and so the creation of a supporting infrastructure, supporting 
the work of other  formal  and informal  forums that  promote  knowledge sharing,  financial 
rewarding of organisational participants.

2. One of the examined fields of game theory, the ‚prisoner’s dilemma‘ can be applied to 
knowledge sharing in organisations, as well.

The  application  of  this  method,  which  is  considered  to  be  a  novelty  in  the  research  of 
knowledge sharing  behaviour,  reveals  the difficulties  of  choosing between cooperation  or 
rivalry  emerging  during  knowledge  sharing.  I  found  out  during  my  research  that  the 
‚prisoner’s dilemma‘ kind of situation is not immanent in knowledge sharing but it can be 
rendered  one  by  the  mutual  interaction  of  the  sociological  nature  and  the  culture  of  the 
organisation and the organisational participants‘ relation to that.  If it  becomes one, people 
choose  rivalry  because  of  the  increase  of  personal  profit.  The  advantages  of  knowledge 
sharing can be exploited primarily by cooperation, as knowledge will not be wasted by pure 
sharing, but it increases through its application. 
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3.  The necessity of the coexistence of rivalry and cooperation can be proved by that 
specific characteristic of knowledge, as well, according to which knowledge is a scant 
and at the same time an inexhaustible resource. 

A fundamental condition of knowledge sharing is cooperation. Yet knowledge sharing is only 
a necessary but not sufficient  condition of the expansion of knowledge.  The fact  that  the 
knowledge sharing cooperation is not the only condition of the expansion of knowledge but 
rivalry is one condition, too, can be explained with that characteristic of knowledge according 
to which it is a scant and at the same time inexhaustible resource. It is scant because it is not 
certain  in  time  and  space  that  always  the  appropriate  knowledge  is  available.  It  is 
inexhaustible, because the knowledge accumulated by humanity has no limits. If knowledge 
resource is scant, cooperation „pays off“. If the endless nature of knowledge resource comes 
to  the  front  beside  cooperation,  rivalry  becomes  the  fundamental  factor  of  knowledge 
expansion. The duality of cooperation and rivalry is also manifested in the ever changing 
situations of the economy, the organisation and the individual. The question of which would 
be the one that surmounts the other is fundamentally influenced by the cultural peculiarity of 
the three levels. Those organisations the members of which wish to achieve cooperation on a 
higher level, they can succeed by increasing values that support cooperation or by decreasing 
the impeding factors.

4.  Four  well-separable  clusters  were  revealed  during  the  investigation  of  the 
organisational  participants‘  cooperation  and  rivalry.  („unconditional  cooperators“, 
„neutrals“, „rival“ and „assertive“ individuals).

With the help of main component  and cluster  analysis  the individuals participating in the 
survey – on the basis of characteristics describing knowledge sharing and rival behaviour – 
can  be  classified  into  four  clusters  („unconditional  cooperators“,  „neutrals“,  „rival“  and 
„assertive“  individuals).  The  survey revealed  that  three  forth  of  those  questioned  can  be 
characterized with rival  behaviour,  and 6% of those questioned can be characterized with 
cooperative behaviour. If we intend to make knowledge in organisations to become the main 
source of competitive power, both types of behaviour are necessary.  Therefore I think the 
problem  is  that  only  14%  of  those  questioned  apply  intensely  both  forms  of  behaviour 
(„assertive individuals“). During knowledge sharing one does not have to endeavour to be 
absolutely  open  to  everything  and to  share  information  without  control,  but  it  is  also  as 
impossible to hide one‘s knowledge and improve it on their own. Those who realize which 
form of behaviour pays off in which situation  and are able to cooperate but at the same time 
they  can  rival  in  certain  situations,  too,  may  constitute  the  main  knowledge  base  for 
organisations. 

5. For successful knowledge management we need to get to know the motives required 
by organisation participants and on this basis it is necessary to alter the motives applied 
in the organisation.

The required and applied motives as equivalents to the organisational participants‘ knowledge 
sharing significantly differ from each other.  As opposed to the present 48% only 4% of those 
questioned would like to receive a mixture of financial and moral acknowledgement in its 
traditional sense. Purely financial acknowledgements would be demanded by more than two 
times  of  those  who  actually  receive  (29%  vs  13%).  The  non-financial  forms  of 
acknowledgement  are  preferred  by  71%  of  those  questioned.  Out  of  these  motivating 
solutions primarily appreciation, recognition, positive atmosphere, cooperation, mutuality and 
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trust  are  favoured.  So  for  successful  knowledge  management  a  harmony  of  motivations 
applied  by  the  organisation  and  of  those  required  by  the  organisational  participants  is 
indispensable.

6. During my research I found that 71% of the organisational participants belonging to 
the examined circle of individuals think that the management’s consent is necessary to 
form the required atmosphere for successful knowledge sharing. 

I broadened Goleman-Boyatzis-McKee‘s (2003) research statements – according to which the 
organisational  atmosphere  is  greatly  influenced  by  the  management  –  during  research 
speculation at my empirical reasearch to the field of knowledge management. My conclusions 
proved that if people feel good about themselves they perform at their very best. The results 
have also proved that the more positive the management’s attitude is, the more supportive 
behaviour it shows, the more positive atmosphere it can create in a given organisation. (This 
reflects the fundamental situation, which shows that „the work atmosphere of the employees 
in 50-70% of the cases is created by a single person, by their leader“ (Goleman-Boyatzis-
McKee, 2003:40)).  The survey data  referring to this  segment  prove that  there is  a  strong 
correlation between positive working atmosphere and the commitment of the management. 
71% of those questioned said that there is a strong link between positive working atmosphere 
and commitment of the management. 

Suggestions

1.  My suggestion is to apply the conclusions of the ‚prisoner’s dilemma‘ situation of game 
theory when examining the organisational participants‘ behaviour during knowledge sharing. 

2.  My suggestion is  to  apply the results  of my research to  examine  the basic  knowledge 
sharing  situations  of  university  students,  as  a  control  group.  Furthermore  they  should  be 
inserted into and applied in educative-didactic methods used in higher education systems.  I 
would consider it reasonable so that the potential participants of the knowledge-based system 
of the 21st century could be prepared for the fundamental situations of knowledge sharing and 
knowledge application when they enter their future workplace.

3.  I intend to perform further research, the field of which has already been presented in the 
premise of the present essay „Knowledge management and the fields of its application, its 
systems of conditions  and organisational  conditions“ and would extend it  to the circle  of 
companies affected in the research. In the research in question I intend to use those successful 
methods (main component– and cluster analysis), by the application of which I processed the 
data from the present survey, on the other hand I would enrich them with interviews as well. 
Furthermore  I  intend  to  examine  the  ‚prisoner’s  dilemma‘  situations  in  processes  of 
knowledge sharing and knowledge application during my work as a consultant (within the 
confines of action research).
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