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  دانش مدیریت و هیجاني هوش تبیین رابطه
 مازندران( استان دریانوردی و بنادر کل اداره :موردی )مطالعه

 
 2غالمرضا درستکار سرمستانی، 1*دکترعبدالصمد خلعتبری

 11/4/99تاريخ پذيرش:                                                                                                              نويسنده مسئول*                                                               12/3/94تاريخ دريافت: 
 دريايی است. ونقل حمل ، تمامی حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت1391ونقل دريايی  نشريه صنعت حمل ©

 چکیده
پژوهش از  نيا. استمديريت دانش در اداره کل بنادر و دريانوردی استان مازندران  با ی آنها مؤلفههوش هیجانی و  بین هدف از اين پژوهش تبیین رابطه

 کل . جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی شاغل در ادارهباشد یمی همبستگتوصیفی و از نوع  ،ها دادهی و بر اساس گردآوری کاربردلحاظ هدف، 
ه آماری ی ساده به عنوان نمونتصادفبه روش  نفر 133تعداد  کوکرانبر اساس فرمول  زانیم نياکه از  بود نفر 191با حداقل تحصیالت فوق ديپلم به تعداد 

 پرسش 29( با 2003)شیرينگ پرسش و هوش هیجانی  33( با 2001ت )بها افتهي ليتعددانش  تيريمدی ها پرسشنامهانتخاب شد. ابزار گردآوری اطالعات، 
های آماری  تجزيه و تحلیل داده تايج حاصل ازشد. ن ديیتأ کرونباخی آلفايی دو پرسشنامه به روش ايپا زانیمی ابزار توسط خبرگان و صوريی محتوای روا .باشد یم

 های آن با مديريت دانش کارکنان وجود دارد.  رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و مولفه نشان داد

يريت دانش، هوش هیجانی، بنادر و دريانوردیمد یدی:کل های واژه

                                                                                                                                                                                                 
 رامسر واحد آزاد اسالمی دانشگاه . عضو هیئت علمی 1
 مازندران استان ودريانوردی بنادر کل اداره دولتی، مديرت ارشد . کارشناس 2

 مقدمه -1
 باقی امروز رقابتی و پرتالطم محیط در بتوانند اينکه برای ها سازمان

 طور به و سازند مجهز کار و کسب نوين تفکرهای به را خود بايد ،بمانند
 و حساس بسیار ها سازمان گونه اين رهبری .بخشند بهبود را خود مستمر
 تغییرهای با رهبر که شود یم چندان دو حساسیت اين وزمانی است پیچیده
 مشکالت .است فنی تغییرهای از متفاوت بسیار که باشد رو روبه انطباقی

 ،اند حل قابل مسئله حل متداول فرآيندهای و فنی دانش طريق از فنی
 است متفاوت ها حل راه گونه اين برابر در انطباقی مشکالت که آن حال

 .(1331 ،سیادت و پور مختاری)
 موهبت نيا از هک یسازمان و است سازمان هر هيسرما ينتر مهم يیدانا

 در و کند یم برخورد بهتر موجود یها چالش اب ناًیقي باشد برخوردار شتریب
 يرپذ دانش افراد وجود حاضر عصر در .بود خواهد تر موفق رقابت یها عرصه
 یاقتصاد یامکنا و یابیامک و است شدن یجهان یفضا در رقابت اساس
 اغلب .دارد یبستگ هاآن تخصص و دانش فکی و مک به امروز یها شرکت
 نانکارک به ديبا داريپا یرقابت تيمز تنها مقام در هک اند يرفتهپذ ها سازمان

 اهتمام هاآن های یتقابل و مهارت ،دانش یارتقا به و باشند کیمت خود
 و توسعه ،حفظ به رقابت عرصه در ها سازمان یبقا رو ينازا .ورزند
 نتواند هک یسازمان وابسته است. آن نانکارک های یتقابل از یبردار بهره

 وری بهره شيافزا برای آن از و دهد توسعه را خود يیدانا و دانش ،مهارت
 توسعه مطلوب نحو به را خود منابع از يک هیچ ستین قادر ،ندک استفاده

 .(1331 ،یتفرش یدریح) دهد

 مسئله انیب -1-1
 های یدارائ بر زکتمر و دانش جيترو و توسعه ،جاديا با دانش تيريمد 

 رفتار بروز یبرا را یطيشرا ،نان(کارک دانش و تجارب) سازمان يکیزیف ریغ
 نيارآفرک یها سازمان آمدن وجود به باعث و کند یم فراهم نانهيارآفرک
 توسعه و رشد روی بر یمیمستق یرتأث اقدامات ناي مجموعه هک شود یم

 که گفت توان یم واقع در .دارد سازمان یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد
 یعني خود اهداف به لین یبرا ینيارآفرک رديکرو از بخواهند اگر ها سازمان

 را طيشرا دانش بر تيريمد با یستيبا شوند مند بهره توسعه و رشد یبقا
 .(1339 ،ارانکهم و کیوش)ک نمايند فراهم نانهيارآفرک رفتار بروز یبرا

 منابع توسعه و تيريمد ،گیری اندازه قيطر از یمتعال یها سازمان
 زین و یارتباط هيسرما و یساختار هيسرما ،یانسان هيسرما شامل ،ناملموس

 دانش اربردک و میتسه ،سبک ،خلق های یاستراتژ و نديفرآ کارگیری به با
 .(1339 ،یل چی)قل کنند یم کمک یانسان منابع حوزه ردکعمل بهبود به

روشن با بررسی مبانی نظری انديشمندان حوزه مديريت دانش، 
که مديريت دانش درصدد است تا با ايجاد راهکارهای مناسب،  شود می

و مسبب ارتقای جايگاه  دهددانش مورد نیاز کارکنان را در سازمان بهبود 
نقش . در اين زمینه شودسازمانی و تحقق هرچه بهتر اهداف سازمانی 

م ، چه بسا عدباشد میکارکنان سازمان به عنوان منابع انسانی بسیار حیاتی 
فقیت در جهت کسب، ثبت، انتقال و دستیابی به موتوجه به آنان عمال 

 کارگیری دانش را با شکست روبرو خواهد ساخت. به 
 سازمانی رفتارهای بر آن یرتأث و هیجانی هوش اهمیت به توجه با

اين پژوهش بر آن  ،به عنوان مهمترين رکن تحقق اهداف سازمان کارکنان
 راستای در کوچک گامی متغیر دو اين بین رابطهو شناسايی  بررسی با تا

ئله مس ه،نشان داده شد (1)طور که در شکل  همان .بردارد یسازمان اهداف
 یها مؤلفه و هیجانی هوش بین اساساً آيا :اين است که تحقیق اين اصلی

 یها مهارت و همدلی ،خودکنترلی ،خودانگیختگی ،)خودآگاهی آن
 استان دريانوردی و بنادر کل اداره کارکنان دانش مديريت و اجتماعی(
 دارد؟ وجود ای رابطه مازندران

 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهش مسئله (:1) لکش

 پژوهش یها پرسش -1-2
 دريانوردی و بنادر کل اداره در دانش مديريت و هیجانی هوش بین آيا

 دارد؟ وجودای ابطهر مازندران استان
 دريانوردی و بنادر کل اداره در دانش مديريت و خودانگیختگی بینآيا 

 ؟دارد وجودای رابطه مازندران استان
 استان دريانوردی و بنادر کل اداره در دانش مديريت و خودآگاهی بینآيا 

 ؟دارد وجودای رابطه مازندران
 استان دريانوردی و بنادر کل اداره در دانش مديريت و خودکنترلی بینآيا 

 ؟دارد وجودای رابطه مازندران
 دريانوردی و بنادر کل اداره در دانش مديريت و اجتماعی هوشیاری بینآيا 

 ؟دارد وجودای رابطه مازندران استان
 و بنادر کل اداره در دانش مديريت و اجتماعی های مهارت بینآيا 

 ؟دارد وجودای رابطه مازندران استان دريانوردی

  نظری مباني -1-3
 هیجاني هوشتعریف  -1-3-1

 یهاي توانايی شامل» هیجانی هوش (1999) گلمن دانیل دکتر منظر از
 در تأخیر ،تکانه کنترل ،استیصال مقابل در استقامت ،فرد برانگیختن مانند

 منظور به مخرب های استرس از پرهیز خوی و خلق تعديل ،کامرواسازی
 .«است امیدواری و همدلی ،فکری اختالالت از جلوگیری
 هیجانی هوش» :که داشتند اظهار (1991) ماير جان و سالووی پیتر

 است هیجان ايجاد به دستیابی منظور به عواطف و ها هیجان درک توانايی
 نیز عواطف و ها هیجان شناخت به منجر بتواند بهتر تفکر به کمک ضمن تا

 و عاطفی ارتقای برای را احساسات و عواطف میان الزم هماهنگی و شود
 .«آورد فراهم هوشی

 های قابلیت از ای مجموعه» هیجانی هوشمعتقد است  (1991) بارون
 برابر در بتواند تا دهد می امکان فرد به که است هايی مهارت و غیرشناختی

 .«برآيد هاآن عهده از محیطی شارهایف و ها خواسته
 کسی چه بدانید تا است هايی مهارت داشتن واقع در هیجانی هوش

 عبارت به .داريد رفتاری انسجام و عواطف ،احساسات ،افکار چه و هستید
 ،عواطف ،ها هیجان صحیح شناخت و درک توانايیهیجانی،  هوش ديگر

 هیجانی هوش .است ديگران و خود احساسات به نسبت آگاهی و صداقت

شناسايی رابطه هوش هیجانی و مديريت دانش در اداره کل بنادر و دريانوردی 
 استان مازندران 

عدم شناسايی رابطه هوش هیجانی و  مديريت دانش در اداره کل بنادر و 
 دريانوردی استان مازندران
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  دانش مدیریت و هیجاني هوش تبیین رابطه
 مازندران( استان دریانوردی و بنادر کل اداره :موردی )مطالعه

 
 2غالمرضا درستکار سرمستانی، 1*دکترعبدالصمد خلعتبری

 11/4/99تاريخ پذيرش:                                                                                                              نويسنده مسئول*                                                               12/3/94تاريخ دريافت: 
 دريايی است. ونقل حمل ، تمامی حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت1391ونقل دريايی  نشريه صنعت حمل ©

 چکیده
پژوهش از  نيا. استمديريت دانش در اداره کل بنادر و دريانوردی استان مازندران  با ی آنها مؤلفههوش هیجانی و  بین هدف از اين پژوهش تبیین رابطه

 کل . جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی شاغل در ادارهباشد یمی همبستگتوصیفی و از نوع  ،ها دادهی و بر اساس گردآوری کاربردلحاظ هدف، 
ه آماری ی ساده به عنوان نمونتصادفبه روش  نفر 133تعداد  کوکرانبر اساس فرمول  زانیم نياکه از  بود نفر 191با حداقل تحصیالت فوق ديپلم به تعداد 

 پرسش 29( با 2003)شیرينگ پرسش و هوش هیجانی  33( با 2001ت )بها افتهي ليتعددانش  تيريمدی ها پرسشنامهانتخاب شد. ابزار گردآوری اطالعات، 
های آماری  تجزيه و تحلیل داده تايج حاصل ازشد. ن ديیتأ کرونباخی آلفايی دو پرسشنامه به روش ايپا زانیمی ابزار توسط خبرگان و صوريی محتوای روا .باشد یم

 های آن با مديريت دانش کارکنان وجود دارد.  رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و مولفه نشان داد

يريت دانش، هوش هیجانی، بنادر و دريانوردیمد یدی:کل های واژه

                                                                                                                                                                                                 
 رامسر واحد آزاد اسالمی دانشگاه . عضو هیئت علمی 1
 مازندران استان ودريانوردی بنادر کل اداره دولتی، مديرت ارشد . کارشناس 2

 مقدمه -1
 باقی امروز رقابتی و پرتالطم محیط در بتوانند اينکه برای ها سازمان

 طور به و سازند مجهز کار و کسب نوين تفکرهای به را خود بايد ،بمانند
 و حساس بسیار ها سازمان گونه اين رهبری .بخشند بهبود را خود مستمر
 تغییرهای با رهبر که شود یم چندان دو حساسیت اين وزمانی است پیچیده
 مشکالت .است فنی تغییرهای از متفاوت بسیار که باشد رو روبه انطباقی

 ،اند حل قابل مسئله حل متداول فرآيندهای و فنی دانش طريق از فنی
 است متفاوت ها حل راه گونه اين برابر در انطباقی مشکالت که آن حال

 .(1331 ،سیادت و پور مختاری)
 موهبت نيا از هک یسازمان و است سازمان هر هيسرما ينتر مهم يیدانا

 در و کند یم برخورد بهتر موجود یها چالش اب ناًیقي باشد برخوردار شتریب
 يرپذ دانش افراد وجود حاضر عصر در .بود خواهد تر موفق رقابت یها عرصه
 یاقتصاد یامکنا و یابیامک و است شدن یجهان یفضا در رقابت اساس
 اغلب .دارد یبستگ هاآن تخصص و دانش فکی و مک به امروز یها شرکت
 نانکارک به ديبا داريپا یرقابت تيمز تنها مقام در هک اند يرفتهپذ ها سازمان

 اهتمام هاآن های یتقابل و مهارت ،دانش یارتقا به و باشند کیمت خود
 و توسعه ،حفظ به رقابت عرصه در ها سازمان یبقا رو ينازا .ورزند
 نتواند هک یسازمان وابسته است. آن نانکارک های یتقابل از یبردار بهره

 وری بهره شيافزا برای آن از و دهد توسعه را خود يیدانا و دانش ،مهارت
 توسعه مطلوب نحو به را خود منابع از يک هیچ ستین قادر ،ندک استفاده

 .(1331 ،یتفرش یدریح) دهد

 مسئله انیب -1-1
 های یدارائ بر زکتمر و دانش جيترو و توسعه ،جاديا با دانش تيريمد 

 رفتار بروز یبرا را یطيشرا ،نان(کارک دانش و تجارب) سازمان يکیزیف ریغ
 نيارآفرک یها سازمان آمدن وجود به باعث و کند یم فراهم نانهيارآفرک
 توسعه و رشد روی بر یمیمستق یرتأث اقدامات ناي مجموعه هک شود یم

 که گفت توان یم واقع در .دارد سازمان یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد
 یعني خود اهداف به لین یبرا ینيارآفرک رديکرو از بخواهند اگر ها سازمان

 را طيشرا دانش بر تيريمد با یستيبا شوند مند بهره توسعه و رشد یبقا
 .(1339 ،ارانکهم و کیوش)ک نمايند فراهم نانهيارآفرک رفتار بروز یبرا

 منابع توسعه و تيريمد ،گیری اندازه قيطر از یمتعال یها سازمان
 زین و یارتباط هيسرما و یساختار هيسرما ،یانسان هيسرما شامل ،ناملموس

 دانش اربردک و میتسه ،سبک ،خلق های یاستراتژ و نديفرآ کارگیری به با
 .(1339 ،یل چی)قل کنند یم کمک یانسان منابع حوزه ردکعمل بهبود به

روشن با بررسی مبانی نظری انديشمندان حوزه مديريت دانش، 
که مديريت دانش درصدد است تا با ايجاد راهکارهای مناسب،  شود می

و مسبب ارتقای جايگاه  دهددانش مورد نیاز کارکنان را در سازمان بهبود 
نقش . در اين زمینه شودسازمانی و تحقق هرچه بهتر اهداف سازمانی 

م ، چه بسا عدباشد میکارکنان سازمان به عنوان منابع انسانی بسیار حیاتی 
فقیت در جهت کسب، ثبت، انتقال و دستیابی به موتوجه به آنان عمال 

 کارگیری دانش را با شکست روبرو خواهد ساخت. به 
 سازمانی رفتارهای بر آن یرتأث و هیجانی هوش اهمیت به توجه با

اين پژوهش بر آن  ،به عنوان مهمترين رکن تحقق اهداف سازمان کارکنان
 راستای در کوچک گامی متغیر دو اين بین رابطهو شناسايی  بررسی با تا

ئله مس ه،نشان داده شد (1)طور که در شکل  همان .بردارد یسازمان اهداف
 یها مؤلفه و هیجانی هوش بین اساساً آيا :اين است که تحقیق اين اصلی

 یها مهارت و همدلی ،خودکنترلی ،خودانگیختگی ،)خودآگاهی آن
 استان دريانوردی و بنادر کل اداره کارکنان دانش مديريت و اجتماعی(
 دارد؟ وجود ای رابطه مازندران

 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهش مسئله (:1) لکش

 پژوهش یها پرسش -1-2
 دريانوردی و بنادر کل اداره در دانش مديريت و هیجانی هوش بین آيا

 دارد؟ وجودای ابطهر مازندران استان
 دريانوردی و بنادر کل اداره در دانش مديريت و خودانگیختگی بینآيا 

 ؟دارد وجودای رابطه مازندران استان
 استان دريانوردی و بنادر کل اداره در دانش مديريت و خودآگاهی بینآيا 

 ؟دارد وجودای رابطه مازندران
 استان دريانوردی و بنادر کل اداره در دانش مديريت و خودکنترلی بینآيا 

 ؟دارد وجودای رابطه مازندران
 دريانوردی و بنادر کل اداره در دانش مديريت و اجتماعی هوشیاری بینآيا 

 ؟دارد وجودای رابطه مازندران استان
 و بنادر کل اداره در دانش مديريت و اجتماعی های مهارت بینآيا 

 ؟دارد وجودای رابطه مازندران استان دريانوردی

  نظری مباني -1-3
 هیجاني هوشتعریف  -1-3-1

 یهاي توانايی شامل» هیجانی هوش (1999) گلمن دانیل دکتر منظر از
 در تأخیر ،تکانه کنترل ،استیصال مقابل در استقامت ،فرد برانگیختن مانند

 منظور به مخرب های استرس از پرهیز خوی و خلق تعديل ،کامرواسازی
 .«است امیدواری و همدلی ،فکری اختالالت از جلوگیری
 هیجانی هوش» :که داشتند اظهار (1991) ماير جان و سالووی پیتر

 است هیجان ايجاد به دستیابی منظور به عواطف و ها هیجان درک توانايی
 نیز عواطف و ها هیجان شناخت به منجر بتواند بهتر تفکر به کمک ضمن تا

 و عاطفی ارتقای برای را احساسات و عواطف میان الزم هماهنگی و شود
 .«آورد فراهم هوشی

 های قابلیت از ای مجموعه» هیجانی هوشمعتقد است  (1991) بارون
 برابر در بتواند تا دهد می امکان فرد به که است هايی مهارت و غیرشناختی

 .«برآيد هاآن عهده از محیطی شارهایف و ها خواسته
 کسی چه بدانید تا است هايی مهارت داشتن واقع در هیجانی هوش

 عبارت به .داريد رفتاری انسجام و عواطف ،احساسات ،افکار چه و هستید
 ،عواطف ،ها هیجان صحیح شناخت و درک توانايیهیجانی،  هوش ديگر

 هیجانی هوش .است ديگران و خود احساسات به نسبت آگاهی و صداقت

شناسايی رابطه هوش هیجانی و مديريت دانش در اداره کل بنادر و دريانوردی 
 استان مازندران 

عدم شناسايی رابطه هوش هیجانی و  مديريت دانش در اداره کل بنادر و 
 دريانوردی استان مازندران
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 عنوان به آن تعمیم منظور به است عواطف و ها هیجان فهم و درک توانايی
 داده نظم را هاآن بتوان تا ،هیجانی دانش و ها هیجان شناخت ،انديشه حامی

 شريفی و آقايار) آوريم فراهمرا  هیجانی و عاطفی ،عقلی رشد موجبات و
 .(1331 ،درآمدی

 گلمن هیجاني هوش ابعاد -1-3-2
 :خودآگاهی

 ،ديگران روانی حاالت و ها هیجان ،عواطف عمیق شناخت طريق از
 به و آيد می دست به خود از صحیح ارزيابی توانايی و ضعف و قوت نقاط

 هاآن از و بخوانید را خود احساسات و هیجانات شما خودآگاهی در عبارتی
 های محدوديت و قوت نقاط تا دهد می اجازه افراد به خودآگاهی .باشید آگاه
 .بشناسند را خود

 :خودمديريتی
 آرامش حفظ توانايی ،ها هیجان و عواطف کردن اداره و کنترل توانايی

 درونی منويات ابراز و خودانگیزشی توانايی ،زا استرس و بحرانی شرايط در
 و هیجانات و عواطف کنترل توانايی خودمديريتی عبارتی به .است

 اجازه خودمديريتی مهارت با افراد .است درست و صادقانه رفتارهای
 ها بدخلقی منشأ دانند میو  بزند سر هاآن از روز طول در ها بدخلقی دهند نمی

 .بکشد طول چقدر است ممکن و کجاست
 :اجتماعی آگاهی

 ديگران بر کردارشان و گفتار که دانند می دقیقاً مهارت اين دارای افراد
 .دهند تغییر را آن باشد منفی رفتارشان تأثیر اگر دانند می و گذارد می تأثیر
 توانايی يعنی همدلی .است همدلی ،اجتماعی آگاهی مهارت از نمونه يک
 فرآيند در کارکنان احساسات درک توانايی يا ديگران احساسات به ورود

 .است گروهی يا فردی هوشمند گیری تصمیم
 :طبروا مديريت

 گروهی کار و مساعی تشريک ،تأثیرگذاری ،ارتباطات برقراری شامل
 حل و اشتیاق و شور گسترش جهت در توان می مهارت اين از .است

 به مربوط خودمديريتی و خودآگاهی های مهارت .کرد استفاده تعارضات
 به روابط مديريت و اجتماعی آگاهی های مهارت اما است فردی حوزه

 توانايی به بیشتر و گردد برمی اجتماع و افراد با رابطه برقراری چگونگی
 شريفی و آقايار) .پردازند می ديگران با خود روابط صحیح حفظ در افراد

 .(1331 ،درآمدی

 کار محیط در هیجاني هوش کاربرد -1-3-3
 ،خانه در .دارند برنمی ما سر از دست وقت هیچ عواطف و احساسات

 ندارند! نیز مالحظه .هستند ما با وقت همه و جا همه هاآن ،خانه راه در ،سرکار
 در را هاآن ،برويد خود سرکار به خواهید می که بهانه اين به توانید نمی هرگز
 وزوز گوشمان زير مدعیانی مثل همیشه هاآن .بگذاريد خود سر پشت خانه
 هرچه و ،يابید آگاهی هاآن از و بشنويد را صدايشان زودتر هرچه .کنند می

 دست به را خود زندگی و کار کنترل توانید می زودتر ،بشناسید را اآنه زودتر
 و وری بهره راه تنها عواطف و احساسات مديريت و شناخت ،درک .بگیريد
 به رسیدن در شما راهنمای و حامی يگانه و است زندگی و کار در باال بازدهی

 .(1333 و همکاران،  ،بری براد) شود می محسوب اهدافتان

 ،تواند می دهنده سازمان و ای واسطه عاملی عنوان به هیجانی هوش
 فراهم را امکان اين گروه برای زيرا شود گروهی عملکرد بهبود موجب

 ،رسدمی نظر به .درآيد مؤثر و هماهنگ شکل به سريع طور به که کند می
 کار جهت ،دارند قرار پايین حد در هیجانی هوش نظر از که هايی گروه

 باشند داشته نیاز بیشتری وقت به هماهنگ گروه يک قالب در مؤثر کردن
 .(1331 و يوزباشی، نژاد سبحانی)

 بااليی درجه نیازمند رهبران و مديران ويژه به کارکنان گويدمی گلمن
 به را سازمان که هستند کسانی آنان چون چرا؟ .هستند هیجانی هوش از

 تعامل سازمان خارج و داخل در افراد از بسیاری با و کنند می معرفی جامعه
 ويژگی با رهبران .دارند کارکنان روحیه ايجاد در مهمی نقش و دارند

 آن سازنده بارخور دريافت با و شناخته را کارکنان نیازهای قادرند همدلی
 نیازمند مختلف های شغل گويد می گلمن دانیل .نمايند برطرف را نیازها
 نیازمند فروشنده يک موفقیت مثال عنوان به هستند هیجانی هوش انواع
 از و داده تشخیص را مشتری روحیات بتواند تا است همدلی نوعی

 نزد موقع چه که نمايند استفاده گیری تصمیم برای نیز ارتباطی های مهارت
 يک موفقیت اما .نمايد معرفی را خود کاالی اينکه يا کند سکوت مشتری

 و فردی انضباطی خود های مهارت به بستگی ای حرفه باز تنیس يا نقاش
 .(1331 ،درآمدی شريفی و آقايار) دارد انگیزش

 کار محیط در هیجاني هوش هایقابلیت -1-3-4
 :صحیح خودارزيابی و خودآگاهی

 سرعت به ديگران با تعامل در قابلیت اين فاقد کارکنان و مديران
 ديگران با فردی و کاری روابط در هاآن نتیجه در شوند می رنجیده و عصبانی

 هاآن .دهند می نشان خود از خشن و تهاجمی رفتاری و شده مواجه مشکل با
 انتقاد از بنابراين .گیرند نمی پند نیز هاآن از و پذيرند مین را خود اشتباهات

 و قوت نقاط به گرايانه واقع خودآگاهی يک با توانند نمی و اند گريزان سازنده
 .(1331 ،درآمدی شريفی و آقايار) ببرند پی خود های محدوديت

 :ابتکار 
 اعمال جای به مشکالت يا حوادث با مواجه در که کارکنانی و مديران

 خودشان دائماً ،دهند می نشان تدافعی های واکنش مفید و فعاالنه رفتارهای
 ابتکارشان قوه از نتوانند هاآن وقتی .بینند می روانی بحران وضعیت يک در را

 دست از را ارزشمندی استراتژيک های فرصت است ممکن ،کنند استفاده
 يا نبوده کافی گذشته تحلیل و تجزيه با ريزی برنامه فرآيند زيرا بدهند؛
 .کنند مقاومت شده محاسبه ريسک يک مقابل در است ممکن
 :درست گیری تصمیم

 و صحیح تصمیمات اخذ برای الزم توانايی کارکنان يا مديران اگر
 در که دنده می نشان زمانی را آن آثار بیشترين باشند نداشته را درست
 در که افرادی .دنبگیر قرار قطعیت عدم يا و مرج و هرج شرايط
 ،دارند تحلیل و تجزيه قدرت که کسانی به نسبتاند  ضعیف گیری تصمیم

 و تجرئ است ممکن (1: )زيرا کنند می گیری تصمیم صرف را زيادی زمان
( 3و ) باشند گريزان پذيری مسئولیت از (2، )باشند نداشته انتخاب شهامت
 دـباشن داشتهـن را الزم دیـپايبن و دـتعه ،مـتصمی کامل رایـاج به نسبت

 .(1331 ،درآمدی شريفی و آقايار)

 :همدلی
 به خود از قطعیت عدم يا و بحران هنگام به رؤسا و مديران وقتی

 ،تفاوت بی افرادی کارکنان ديدگاه از ندهند نشان همدلی کافی اندازه
 کارکنان شود می باعث امر اين ،کنند می جلوه اعتماد غیرقابل و توجه بی

 .کنند برقرار ارتباط يا و مشارکت کارها در کمتر
 :ارتباط

 های مهارت از صحیح استفاده عدم صورت در کارکنان و مديران
 کار انجام برای ای گسترده موانع با بحران يا مرج و هرج زمان در ارتباطی

 از کنند می سعی هانآ صحیح ارتباط برقراری بدون .گردند می مواجه
 سعی غالباً و کرده پرهیز مهم موضوعات مورد در دوجانبه گفتگوهای

 ناخوشايند و بد اخبار و برسانند ديگران به را خوب اطالعات و اخبار کنند می
 لطمه سازمان بر حاکم اعتماد فضای به کار اين که کنند مخفی ازديگران را

 .(1331 ،درآمدی شريفی و آقايار) سازد می وارد
 :نفوذ

 جای به باشند ضعیف ديگران بر نفوذگذاری مهارت نظر از افراد وقتی
 مجبور نهايت در که دهند می فراری را آنها پشتیبانی و حمايت کسب

 گروهی کار مخالف حتی و داده انجام تنهايی به را کارشان همیشه شوند می
 در شرکت و عقیده ابراز برای کارکنان ترغیب شرايط اين در .باشند
 .بود خواهد دشوار خیلی مفید های چالش
 :پذيری تطبیق

 قطعیت عدم و بحران با مواجه هنگام به تطبیق و توان افزايش بدون
 واکنش خود از جديد شرايط در گرفتن قرار با رؤسا و مديران از بسیاری

 حد از بیش ،کار های اولويت تغییر با است ممکن يا و دهند می نشان منفی
 دادن قرار فشار تحت به فزاينده تمايل .کنند وارد هیجان ديگران به

 اثر در که کارکنان با مشاجره و تند برخوردهای به گرايش يا ديگران
 مشکالت و يافته شدت ،آيد می وجوده ب اهداف تحقق عدم و ناکامی
 های تاکتیک و ها واکنش است ضروری بنابراين ،کند می ايجاد را جديدی

 تعارف بدون نهايت در ودهند  تطبیق جديد شرايط با متناسب را خود
 .باشند جديد های چالش پذيرای

 معموالً باشند پايینی سطح در خودمديريتی مهارت لحاظ به افراد وقتی
 نشان ای نسنجیده يا تکانشی های واکنش خود از زا استرس شرايط در

 کار محیط در تضاد بروز يا محیطی سريع تغییرات با مواجه در .دهند می
 همچنین و شوند می عصبانیت يا خشم ،(روانی فشار) استرس دچار احتماالً
 و دهند می پاسخ محرب يا غلط طريق به مشکالت مقابل در اوقات گاهی
 .(1331 ،درآمدی شريفی و آقايار) شوند می غیرمنتظره پیامدهای باعث اغلب

 دانش مدیریت -1-4
 در افراد یتمام و است یتکمشار و یگروه تیفعال يک دانش تيريمد

 جاديا و یگروه یهماهنگ .باشند لیدخ آن در ديبا یسازمان سطوح هیلک
 سازمان در دانش تيريمد اهداف به لین یبرا يرپذ انعطاف یسازمان فرهنگ

 یابيارز قابل ،افتهي سازمان کامالً ديبا دانش تيريمد یها برنامه .است مؤثر
 .(1331 ،پور )گلچین باشد مربوطه یسازمان بافت در اجرا و

 ،کارگیری به ،کاشترا ،توسعه ،سبک ،شناسايی فرآيند دانش مديريت
 برای يادگیرنده جو کي در دانش کاستراتژي منبع ارزيابی و نگهداری

 بالندگی و بهسازی منظور به سازمان های يیتوانا و ها یتقابل يشافزا
 .(1339 ،یکمال یرم) ياستپو متغیر محیط کي در سازمانی

 ،کردن پیدا جهت سیستماتیک فرايند يک عنوان به دانش مديريت
 درک افزايش جهت در اطالعات ارائه و سازی یدهچک ،سازماندهی ،انتخاب

 به دانش مديريت .باشد یم شان عالقه مورد خاص حوزه از کارکنان فهم و
 .کند یم کمک خود تجربه از حاصل بینش و درک ،کسب در سازمان

 سازی یرهذخ ،اکتساب بر سازمان تمرکز به دانش مديريت خاص های یتفعال
 ،پويا يادگیری ،مسئله حل قبیل از مواردی برای دانش کارگیری به و

 موجب درنهايت که کند یم کمک گیری یمتصم و استراتژيک ريزی برنامه
 .(1339 ،)باقری شود یم کارآفرينی

 ،یدار نگه ،میتسه ،جاديا و توسعه ،کسب ،کشف نديفرا دانش تيريمد
 در مناسب فرد توسط مناسب زمان در مناسب دانش یریکارگ به و یابيارز

 و اطالعات یورافن ،یانسان منابع نیب وندیپ جاديا قيطر از که است سازمان
 یسازمان اهداف به يابی دست یبرا مناسب یساختار جاديا و ارتباطات

 .(1390 ،همکاران و صلواتی) پذيرد یم صورت
 ،نکارکنا تجربه از یریمتغ بیترک را دانش تيريمد 3وانایت تيآمر

 که داند یم یشهود و یدرون های يافته و یتخصص های يدگاهد ،ها ارزش
 فراهم تازه اطالعات و ها تجربه نداد مشارکت و یابيارز یبرا را یطیمح

 فرهنگ در اغلب اما ،است نهفته کارکنان اذهان در تيريمد نيا .دينما یم
 و ها ستمیس ،ندهايفرآ ،روزمره یها تیفعال شامل و کند یم جلوه سازمان

 .(1390 ،مکناب یا) تاس هنجارها
 منبع کارگیری به و فهم برای فرآيندها از یا مجموعه دانش مديريت

 يافته ساخت ردیکروي دانش مديريت .است سازمان در دانش کاستراتژي
 و ذخیره ،سازماندهی ،ارزيابی ،شناسايی برای را هايی يهرو هک است

 سازد یم برقرار سازمان اهداف و نیازها تأمین منظور به دانش کارگیری به
(Alavi & Tiwana, 2002). 

 مديريت و است ضمنی دانش و اطالعات ،داده برگیرنده در دانش
 سازمان در دانش اربردک و نشر ،تسهیم ،خلق به هک است فرآيندی دانش

 دهد یم رخ يادگیری ،گیرد قرار استفاده مورد دانش که یهنگام .پردازد یم
 بخشد یم بهبود را سازمان در موجود دانش میزان ،خود نوبه به امر اين هک
(Darroch & Mcnaughton, 2003). 

 بر تسلط جهت ها سازمان به که است فرايندی دانش مديريت
 يک در معموالً و است سازمان حافظه از بخشی که مهم دانش و اطالعات

 سرمايه از شکلی دانش ،سازمان موفقیت برای و باشد می ساختار بدون قالب
 وجود ،شود مبادله افراد بین بتواند که شکلی و قالب يک در بايد که است

 .(Lai & Lee, 2007) يابد توسعه سازمان کل در همچنین و باشد داشته
 انندوبت آن اعضای هک است یسازمان ايجاد برای ردیکروي دانش مديريت

 های یتفعال برای را آن يا و ردهک خلق و تسهیم ،سبک را دانش
 .(Karkoulian Et Al, 2008) برند ارک هب خود گیری یمتصم

 دانش مدیریت ابعاد -1-4-1
 و است شده بررسی گوناگونی های يدگاهد از دانش مديريت ابعاد
 ،ديدگاه کي از .اند يستهنگر آن به خاصی زاويه از کهري مختلف محققان

                                                                                          
3. Amrit Tiwana, 2002 
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 عنوان به آن تعمیم منظور به است عواطف و ها هیجان فهم و درک توانايی
 داده نظم را هاآن بتوان تا ،هیجانی دانش و ها هیجان شناخت ،انديشه حامی

 شريفی و آقايار) آوريم فراهمرا  هیجانی و عاطفی ،عقلی رشد موجبات و
 .(1331 ،درآمدی

 گلمن هیجاني هوش ابعاد -1-3-2
 :خودآگاهی

 ،ديگران روانی حاالت و ها هیجان ،عواطف عمیق شناخت طريق از
 به و آيد می دست به خود از صحیح ارزيابی توانايی و ضعف و قوت نقاط

 هاآن از و بخوانید را خود احساسات و هیجانات شما خودآگاهی در عبارتی
 های محدوديت و قوت نقاط تا دهد می اجازه افراد به خودآگاهی .باشید آگاه
 .بشناسند را خود

 :خودمديريتی
 آرامش حفظ توانايی ،ها هیجان و عواطف کردن اداره و کنترل توانايی

 درونی منويات ابراز و خودانگیزشی توانايی ،زا استرس و بحرانی شرايط در
 و هیجانات و عواطف کنترل توانايی خودمديريتی عبارتی به .است

 اجازه خودمديريتی مهارت با افراد .است درست و صادقانه رفتارهای
 ها بدخلقی منشأ دانند میو  بزند سر هاآن از روز طول در ها بدخلقی دهند نمی

 .بکشد طول چقدر است ممکن و کجاست
 :اجتماعی آگاهی

 ديگران بر کردارشان و گفتار که دانند می دقیقاً مهارت اين دارای افراد
 .دهند تغییر را آن باشد منفی رفتارشان تأثیر اگر دانند می و گذارد می تأثیر
 توانايی يعنی همدلی .است همدلی ،اجتماعی آگاهی مهارت از نمونه يک
 فرآيند در کارکنان احساسات درک توانايی يا ديگران احساسات به ورود

 .است گروهی يا فردی هوشمند گیری تصمیم
 :طبروا مديريت

 گروهی کار و مساعی تشريک ،تأثیرگذاری ،ارتباطات برقراری شامل
 حل و اشتیاق و شور گسترش جهت در توان می مهارت اين از .است

 به مربوط خودمديريتی و خودآگاهی های مهارت .کرد استفاده تعارضات
 به روابط مديريت و اجتماعی آگاهی های مهارت اما است فردی حوزه

 توانايی به بیشتر و گردد برمی اجتماع و افراد با رابطه برقراری چگونگی
 شريفی و آقايار) .پردازند می ديگران با خود روابط صحیح حفظ در افراد

 .(1331 ،درآمدی

 کار محیط در هیجاني هوش کاربرد -1-3-3
 ،خانه در .دارند برنمی ما سر از دست وقت هیچ عواطف و احساسات

 ندارند! نیز مالحظه .هستند ما با وقت همه و جا همه هاآن ،خانه راه در ،سرکار
 در را هاآن ،برويد خود سرکار به خواهید می که بهانه اين به توانید نمی هرگز
 وزوز گوشمان زير مدعیانی مثل همیشه هاآن .بگذاريد خود سر پشت خانه
 هرچه و ،يابید آگاهی هاآن از و بشنويد را صدايشان زودتر هرچه .کنند می

 دست به را خود زندگی و کار کنترل توانید می زودتر ،بشناسید را اآنه زودتر
 و وری بهره راه تنها عواطف و احساسات مديريت و شناخت ،درک .بگیريد
 به رسیدن در شما راهنمای و حامی يگانه و است زندگی و کار در باال بازدهی

 .(1333 و همکاران،  ،بری براد) شود می محسوب اهدافتان

 ،تواند می دهنده سازمان و ای واسطه عاملی عنوان به هیجانی هوش
 فراهم را امکان اين گروه برای زيرا شود گروهی عملکرد بهبود موجب

 ،رسدمی نظر به .درآيد مؤثر و هماهنگ شکل به سريع طور به که کند می
 کار جهت ،دارند قرار پايین حد در هیجانی هوش نظر از که هايی گروه

 باشند داشته نیاز بیشتری وقت به هماهنگ گروه يک قالب در مؤثر کردن
 .(1331 و يوزباشی، نژاد سبحانی)

 بااليی درجه نیازمند رهبران و مديران ويژه به کارکنان گويدمی گلمن
 به را سازمان که هستند کسانی آنان چون چرا؟ .هستند هیجانی هوش از

 تعامل سازمان خارج و داخل در افراد از بسیاری با و کنند می معرفی جامعه
 ويژگی با رهبران .دارند کارکنان روحیه ايجاد در مهمی نقش و دارند

 آن سازنده بارخور دريافت با و شناخته را کارکنان نیازهای قادرند همدلی
 نیازمند مختلف های شغل گويد می گلمن دانیل .نمايند برطرف را نیازها
 نیازمند فروشنده يک موفقیت مثال عنوان به هستند هیجانی هوش انواع
 از و داده تشخیص را مشتری روحیات بتواند تا است همدلی نوعی

 نزد موقع چه که نمايند استفاده گیری تصمیم برای نیز ارتباطی های مهارت
 يک موفقیت اما .نمايد معرفی را خود کاالی اينکه يا کند سکوت مشتری

 و فردی انضباطی خود های مهارت به بستگی ای حرفه باز تنیس يا نقاش
 .(1331 ،درآمدی شريفی و آقايار) دارد انگیزش

 کار محیط در هیجاني هوش هایقابلیت -1-3-4
 :صحیح خودارزيابی و خودآگاهی

 سرعت به ديگران با تعامل در قابلیت اين فاقد کارکنان و مديران
 ديگران با فردی و کاری روابط در هاآن نتیجه در شوند می رنجیده و عصبانی

 هاآن .دهند می نشان خود از خشن و تهاجمی رفتاری و شده مواجه مشکل با
 انتقاد از بنابراين .گیرند نمی پند نیز هاآن از و پذيرند مین را خود اشتباهات

 و قوت نقاط به گرايانه واقع خودآگاهی يک با توانند نمی و اند گريزان سازنده
 .(1331 ،درآمدی شريفی و آقايار) ببرند پی خود های محدوديت

 :ابتکار 
 اعمال جای به مشکالت يا حوادث با مواجه در که کارکنانی و مديران

 خودشان دائماً ،دهند می نشان تدافعی های واکنش مفید و فعاالنه رفتارهای
 ابتکارشان قوه از نتوانند هاآن وقتی .بینند می روانی بحران وضعیت يک در را

 دست از را ارزشمندی استراتژيک های فرصت است ممکن ،کنند استفاده
 يا نبوده کافی گذشته تحلیل و تجزيه با ريزی برنامه فرآيند زيرا بدهند؛
 .کنند مقاومت شده محاسبه ريسک يک مقابل در است ممکن
 :درست گیری تصمیم

 و صحیح تصمیمات اخذ برای الزم توانايی کارکنان يا مديران اگر
 در که دنده می نشان زمانی را آن آثار بیشترين باشند نداشته را درست
 در که افرادی .دنبگیر قرار قطعیت عدم يا و مرج و هرج شرايط
 ،دارند تحلیل و تجزيه قدرت که کسانی به نسبتاند  ضعیف گیری تصمیم

 و تجرئ است ممکن (1: )زيرا کنند می گیری تصمیم صرف را زيادی زمان
( 3و ) باشند گريزان پذيری مسئولیت از (2، )باشند نداشته انتخاب شهامت
 دـباشن داشتهـن را الزم دیـپايبن و دـتعه ،مـتصمی کامل رایـاج به نسبت

 .(1331 ،درآمدی شريفی و آقايار)

 :همدلی
 به خود از قطعیت عدم يا و بحران هنگام به رؤسا و مديران وقتی

 ،تفاوت بی افرادی کارکنان ديدگاه از ندهند نشان همدلی کافی اندازه
 کارکنان شود می باعث امر اين ،کنند می جلوه اعتماد غیرقابل و توجه بی

 .کنند برقرار ارتباط يا و مشارکت کارها در کمتر
 :ارتباط

 های مهارت از صحیح استفاده عدم صورت در کارکنان و مديران
 کار انجام برای ای گسترده موانع با بحران يا مرج و هرج زمان در ارتباطی

 از کنند می سعی هانآ صحیح ارتباط برقراری بدون .گردند می مواجه
 سعی غالباً و کرده پرهیز مهم موضوعات مورد در دوجانبه گفتگوهای

 ناخوشايند و بد اخبار و برسانند ديگران به را خوب اطالعات و اخبار کنند می
 لطمه سازمان بر حاکم اعتماد فضای به کار اين که کنند مخفی ازديگران را

 .(1331 ،درآمدی شريفی و آقايار) سازد می وارد
 :نفوذ

 جای به باشند ضعیف ديگران بر نفوذگذاری مهارت نظر از افراد وقتی
 مجبور نهايت در که دهند می فراری را آنها پشتیبانی و حمايت کسب

 گروهی کار مخالف حتی و داده انجام تنهايی به را کارشان همیشه شوند می
 در شرکت و عقیده ابراز برای کارکنان ترغیب شرايط اين در .باشند
 .بود خواهد دشوار خیلی مفید های چالش
 :پذيری تطبیق

 قطعیت عدم و بحران با مواجه هنگام به تطبیق و توان افزايش بدون
 واکنش خود از جديد شرايط در گرفتن قرار با رؤسا و مديران از بسیاری

 حد از بیش ،کار های اولويت تغییر با است ممکن يا و دهند می نشان منفی
 دادن قرار فشار تحت به فزاينده تمايل .کنند وارد هیجان ديگران به

 اثر در که کارکنان با مشاجره و تند برخوردهای به گرايش يا ديگران
 مشکالت و يافته شدت ،آيد می وجوده ب اهداف تحقق عدم و ناکامی
 های تاکتیک و ها واکنش است ضروری بنابراين ،کند می ايجاد را جديدی

 تعارف بدون نهايت در ودهند  تطبیق جديد شرايط با متناسب را خود
 .باشند جديد های چالش پذيرای

 معموالً باشند پايینی سطح در خودمديريتی مهارت لحاظ به افراد وقتی
 نشان ای نسنجیده يا تکانشی های واکنش خود از زا استرس شرايط در

 کار محیط در تضاد بروز يا محیطی سريع تغییرات با مواجه در .دهند می
 همچنین و شوند می عصبانیت يا خشم ،(روانی فشار) استرس دچار احتماالً
 و دهند می پاسخ محرب يا غلط طريق به مشکالت مقابل در اوقات گاهی
 .(1331 ،درآمدی شريفی و آقايار) شوند می غیرمنتظره پیامدهای باعث اغلب

 دانش مدیریت -1-4
 در افراد یتمام و است یتکمشار و یگروه تیفعال يک دانش تيريمد

 جاديا و یگروه یهماهنگ .باشند لیدخ آن در ديبا یسازمان سطوح هیلک
 سازمان در دانش تيريمد اهداف به لین یبرا يرپذ انعطاف یسازمان فرهنگ

 یابيارز قابل ،افتهي سازمان کامالً ديبا دانش تيريمد یها برنامه .است مؤثر
 .(1331 ،پور )گلچین باشد مربوطه یسازمان بافت در اجرا و

 ،کارگیری به ،کاشترا ،توسعه ،سبک ،شناسايی فرآيند دانش مديريت
 برای يادگیرنده جو کي در دانش کاستراتژي منبع ارزيابی و نگهداری

 بالندگی و بهسازی منظور به سازمان های يیتوانا و ها یتقابل يشافزا
 .(1339 ،یکمال یرم) ياستپو متغیر محیط کي در سازمانی

 ،کردن پیدا جهت سیستماتیک فرايند يک عنوان به دانش مديريت
 درک افزايش جهت در اطالعات ارائه و سازی یدهچک ،سازماندهی ،انتخاب

 به دانش مديريت .باشد یم شان عالقه مورد خاص حوزه از کارکنان فهم و
 .کند یم کمک خود تجربه از حاصل بینش و درک ،کسب در سازمان

 سازی یرهذخ ،اکتساب بر سازمان تمرکز به دانش مديريت خاص های یتفعال
 ،پويا يادگیری ،مسئله حل قبیل از مواردی برای دانش کارگیری به و

 موجب درنهايت که کند یم کمک گیری یمتصم و استراتژيک ريزی برنامه
 .(1339 ،)باقری شود یم کارآفرينی

 ،یدار نگه ،میتسه ،جاديا و توسعه ،کسب ،کشف نديفرا دانش تيريمد
 در مناسب فرد توسط مناسب زمان در مناسب دانش یریکارگ به و یابيارز

 و اطالعات یورافن ،یانسان منابع نیب وندیپ جاديا قيطر از که است سازمان
 یسازمان اهداف به يابی دست یبرا مناسب یساختار جاديا و ارتباطات

 .(1390 ،همکاران و صلواتی) پذيرد یم صورت
 ،نکارکنا تجربه از یریمتغ بیترک را دانش تيريمد 3وانایت تيآمر

 که داند یم یشهود و یدرون های يافته و یتخصص های يدگاهد ،ها ارزش
 فراهم تازه اطالعات و ها تجربه نداد مشارکت و یابيارز یبرا را یطیمح

 فرهنگ در اغلب اما ،است نهفته کارکنان اذهان در تيريمد نيا .دينما یم
 و ها ستمیس ،ندهايفرآ ،روزمره یها تیفعال شامل و کند یم جلوه سازمان

 .(1390 ،مکناب یا) تاس هنجارها
 منبع کارگیری به و فهم برای فرآيندها از یا مجموعه دانش مديريت

 يافته ساخت ردیکروي دانش مديريت .است سازمان در دانش کاستراتژي
 و ذخیره ،سازماندهی ،ارزيابی ،شناسايی برای را هايی يهرو هک است

 سازد یم برقرار سازمان اهداف و نیازها تأمین منظور به دانش کارگیری به
(Alavi & Tiwana, 2002). 

 مديريت و است ضمنی دانش و اطالعات ،داده برگیرنده در دانش
 سازمان در دانش اربردک و نشر ،تسهیم ،خلق به هک است فرآيندی دانش

 دهد یم رخ يادگیری ،گیرد قرار استفاده مورد دانش که یهنگام .پردازد یم
 بخشد یم بهبود را سازمان در موجود دانش میزان ،خود نوبه به امر اين هک
(Darroch & Mcnaughton, 2003). 

 بر تسلط جهت ها سازمان به که است فرايندی دانش مديريت
 يک در معموالً و است سازمان حافظه از بخشی که مهم دانش و اطالعات

 سرمايه از شکلی دانش ،سازمان موفقیت برای و باشد می ساختار بدون قالب
 وجود ،شود مبادله افراد بین بتواند که شکلی و قالب يک در بايد که است

 .(Lai & Lee, 2007) يابد توسعه سازمان کل در همچنین و باشد داشته
 انندوبت آن اعضای هک است یسازمان ايجاد برای ردیکروي دانش مديريت

 های یتفعال برای را آن يا و ردهک خلق و تسهیم ،سبک را دانش
 .(Karkoulian Et Al, 2008) برند ارک هب خود گیری یمتصم

 دانش مدیریت ابعاد -1-4-1
 و است شده بررسی گوناگونی های يدگاهد از دانش مديريت ابعاد
 ،ديدگاه کي از .اند يستهنگر آن به خاصی زاويه از کهري مختلف محققان

                                                                                          
3. Amrit Tiwana, 2002 
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 دانش به يیگو پاسخ و دانش انتشار ،دانش سبک عنصر سه دانش مديريت
 .(Darroch & Mcnaughton, 2003) گیرد برمی در را

 تمامی دانش مديريت های یتفعال هک است آن از یکحا ديگری ديدگاه
 با و شود یم شامل را دانش از یبردار بهره تا دانش خلق از الزم مراحل
 ،ادغام ،تسهیم ،تجمیع ،بیان و تسخیر ،سبک ،خلق فعالیت هشت

 & Alavi) دارد ارکسرو جديد دانش از یبردار بهره و کارگیری به
Leidner, 2001). 

 ،ثبت ،سبک های یتفعال شامل دانش مديريت چرخه ،بهات نظر از
 ايجاد با رابطه در ،دانش خلق .است سازمان در دانش اربردک و خلق ،انتقال
 سبک .کند یم تأکید رسمی دانش ايجاد بر و است سازمان در جديد دانش
 از بسیاری در و است خارجی ایکرش از جديد دانش سبک معنای به دانش
 برگیرنده در دانش ثبت .شود یم قلمداد رقابتی الزام کي عنوان به صنايع

 موجود دانش مستندسازی و ثبت منظور به هک است هايی یتفعال مجموعه
 پايگاه از استفاده مانند هايی یتفعال مثال برای .شود یم انجام سازمان در

 در ناموفق و موفق تجربیات مستندسازی يا سازمانی دانش ثبت برای داده
 .(Bhatt, 2001) گیرد یم جای مقوله اين

 برای مفیدی لکش به بايد دانش هک معناست اين به دانش انتقال
 .باشد دسترس در دارند نیاز آن به انیکم و زمانی هر در هک افرادی تمامی
 و گیری یمتصم از پشتیبانی های نظام و اينترنت مانند جديد های یفناور

 .(Bose, 2004) کنند یم کمک دانش انتقال به گروهی بحث جلسات
 از استفاده های یتفعال دربرگیرنده آن از یبردار بهره و دانش اربردک

 خدمات و محصوالت در دانش کارگیری به طريق از سازمانی های یتقابل
 .(Nielsen, 2006) باشد یم هاآن مجدد تولید و فروش قابل

 دانش مدیریت مزایای -1-4-2
 اجتناب و موجود دانش از مجدد استفاده شامل دانش مديريت مزايای

 زمانی دوره دانش مديريت .است راریکت مسائل حل برای ها ينههز رارکت از
 را بازاريابی دتوان یم ،دهد یم اهشک را آن یساز شفاف تا مسئله بیان

به  مشتری های یازمندین تشخیص يا دقیق بازاريابی يقطر از وند ک تسريع
 برای شده یرهذخ دانش از تواند یم سازمان همچنین .سازمان کمک کند

 ريزی برنامه ،جديد محصول تولید مانند التکمش از طیفی نمودن برطرف
 و )سهرابی ندک استفاده غیر آن، و مشتری اياتکش به رسیدگی ،تبلیغات
 .(1339 ،دارمی

 هماهنگی ،داخلی ارايیک افزايش موجب همچنین دانش مديريت
 دانش .(Guptara, 2000) شود یم لیک یسودآور و مشتريان خدمات

 استفاده و جديد دانش توسعه برای يافتهبهبود محیط ارائه طريق از سازمانی
 .کند یم ينیآفر ارزش ،مسائل حل بةتجر از

 ها گروه ساير دانش سازی يکپارچه يندفرآ در شفافیت به دانش مديريت
 مديريت .(Curado & Ramos, 2010) کند یم کمک نیز نانکارک نظیر

 تسهیل را ها بخش يا متفاوت یها گروه بین دانش سازی يکپارچه ،دانش
 و کند می کمک سازمان در دانش جريان تسهیل به دانش مديريت .کند یم
 شود مشتری با مرتبط دانش مؤثرتر و تر يعسر سازی يکپارچهباعث  تواند یم
(Retna & Tee, 2011). 

 برای آن مديريت و دانش اهمیت به خصوصی یها شرکت بیشتر
 داده نشان تجربه .اند برده پی رقابتی صحنه در بقا و رقابتی مزيت سبک

 دست از را خود اهمیت هک نیست بحثی دانش مديريت موضوع هک است
 بیشتر روز روزبه انش ارزش محیط تغییرات سرعت به توجه با هکبل دهد

 را امروزی ارک محیط های يايیپو ،ارک نیروی تنوع و شدن یجهان .شود یم
 در آموزش و يادگیری ،سنتی دانش تسهیم قواعد .است ردهک متحول
 .(Sauve, 2007) است تغییر حال در ها سازمان

 يدولت بخش در دانش تیریمد -1-4-3
 تيريمد های نظام در گذاری سرمايه بودنمؤثر دهيا از دانش مفهوم سه

 دولت مانند یدولت مهم یها برنامه آمیز یتموفق یاجرا یبرا دانش
 خدمات بازار بر یمبتن ارائه و سازی یخصوص ،یمل نتیام ،کیالکترون

 از: اند عبارت دانش میمفاه نيا .کند یم تيحما ،تيريمد و یهمکار ،یدولت
 است سازمان رونیب از یافراد و سازمان کارکنان اریاخت در که یدانش( 1)

 اطالعات به یفکر هيسرما ؛دهد یم لیتشک را سازمان کي یفکر  يهسرما
 میمفاه( 2، )دارد اشاره یانسان استعداد و تجارب ،شده یادآوري و شده ثبت
 یاجزا ها نمونه نيبهتر نديفرآ و رندهیادگي یها سازمان دانش تيريمد

 و ها نهيهز ،زمان ،مفهوم دو نيا .باشند می ارشد تيريمد کار دستور یاصل
( 3و ) سازند یم نهیبه دانش تيريمد یروندها قيطر از را سازمان تیفیک

 یندهايفرآ یتمام انیبن ،سازمان کي یاهيپا دانش تيريمد و يیشناسا
 .(1390 ،مکناب یا) دهد یم لیتشک را کیالکترون دولت

  پژوهش پیشینه -1-5
 رهبری های سبک بین ارتباط بررسی با(، 1333) همکاران و زعیمی

 و دادند انجام پژوهشی پرستاری پرسنل توانمندی و پرستاری مديران
 در امینی .ندارد تاثیری پرسنل دانش مديريت در هیجانی هوش که دريافتند

 بین ارتباط که دريافت عاطفی رهبری عنوان با یپژوهش در 1333 سال
 .باشد می ضعیفی همبستگی دارای دانش مديريت با هیجانی هوش ابعاد

 هیجانی هوش تبیین رابطه هدف با پژوهشی 1334 سال در رنانی انصاری
 داریمعنا رابطه که دريافت بیمه صنعت مديران در آفرين تحول رهبری با

 مديريت های شاخص از يادگیرنده جوامع و تیمی برکار خودآگاهی بین
 در تغییر واحد يک ازای به معکوس نقش نظر از اما دارد؛ وجود دانش

 .دارد کاهشی اثر دانش مديريت بر خودآگاهی شاخص
 خودآگاهی تاثیر بررسی هدف با پژوهشیدر  (،1331) سیف و لطیفیان

 تنها خودآگاهی بعد دريافتند دانشجويان فردی بین روابط تاختالال بر
 يک ازای به يعنی کاهشی، اثر با البته است، دانش مديريت بر موثر شاخص

 پور مختاری .دارد کاهشی اثر دانش مديريت بر شاخص اين در تغییر واحد
ی رابطه بین هوش هیجانی و بررس عنوان با پژوهشی(، 1331سیادت ) و

بر  انجام های آموزشی دانشگاه اصفهانهای رهبری مديران گروه بازدهی
 رهبری های بازدهی و هیجانی هوش بین دريافتند ،باس برنارد مدلاساس 
 هوش هایمولفه بین ضعیفی همبستگی و دارد وجود معناداری رابطه

 .دارد وجود دانش مديريت و هیجانی
 هوش بررسی هدف با پژوهشی (،1333) همکاران و نور يعقوبی

 دريافتند گری شهر قم صنعت ريختهدر  آفرين تحول رهبری سبک و عاطفی
 اين با دارد، معناداری رابطه آفرين تحول رهبری سبک با عاطفی هوش
 دانش مديريت بر خودآگاهی شاخص در تغییر واحد يک ازای به که تفاوت

 .دارد کاهشی اثر

 هوش بین تبیین رابطه هدف با پژوهشی (، 1390) الجوردی و ناظم
 هوش بینکه دريافتند  نفت صنعت در دانش مديريت و مديران هیجانی
 و خودآگاهی بین که حالی در .ندارد وجود رابطه دانش مديريت و هیجانی
 ابعاد و هیجانی هوش بین و دارد وجود داریمعنا ارتباط دانش مديريت
 در(، 1392) همکاران و ناظم .دارد وجود ضعیفی همبستگی دانش مديريت
 دانشگاه در دانش مديريت و هیجانی هوش تبیین رابطه هدف با پژوهشی

 دانش مديريت و و ابعاد آن مديران هیجانی وشدريافتند که بین ه هنر
  .دارد وجود رابطه

 هوش بین ارتباط سنجش با رابطه در پژوهشی(، 2003) روينبرگ
 آن نتیجه .داد انجام رهبری شده درک حاالت و رهبری سبک هیجانی،

 های سبک از متنوع ترکیبات بین ارتباط وجود بر ای نشانه فقدان بر مبتنی
 هیجانی هوش بین که دارد می اعالم و باشد می هیجانی هوش و رهبری
 پژوهشیدر (، 2001) رنی ندارد. وجود همبستگی دانش مديريت و مديران

 نشانه هیچ که دريافت رهبری موثر حاالت و هیجانی هوش ارتباط بر مبنی
 بین و ،ندارد وجود رهبری تاثیرات و هیجانی هوش بین ارتباط بر مبنی ای

 دارد.  وجود ضعیفی همبستگی دانش مديريت و هیجانی هوش ابعاد
 تبیین رابطه هدف با پژوهشیدر (، 2013) فر پیکاری و نگار مه
 بیندريافتند که  3منطقهپیام نور  دانشگاه پرسنل عملکرد و دانش مديريت
 دانشگاه کارکنان عملکرد و پژوهش مستقل متغیر عنوان به دانش مديريت

 مديريت متغیرهای بین از .دارد وجود داریمعنا رابطه 3 منطقه نور پیام
 فرايندهای استراتژی، سازمانی، فرهنگ اطالعات، فناوری ترتیب به دانش
 دارند. را کارکنان عملکرد بینی پیش برای را قابلیت بیشترين مند نظام

بین  تبیین رابطهپژوهشی با هدف (، در 2013)میرزاگلی و همکاران 
فرهنگ سازمانی و تحول دانش و نقش هوش هیجانی به عنوان يکی از 

تمام ابعاد  دريافتند کهتی در سازمان تحقیقاتی های مهم شخصیويژگی
انتقال دانش در وضعیت مناسبی با فرهنگ ادهوکراسی دارد، و در اين بین 

بهتر  ها سازی نسبت به ساير مولفهپذيری و درونیوضعیت متغیرهای جامعه
ی بر توجه طور قابل ههای هوش هیجانی بهمچنین برخی از مولفه .باشدمی

(، در 2013)مکاران اکبر اصفهانی و هد. انتقال دانش شخصی تاثیر دار
مديريت دانش و هوش هیجانی در بانک  تبیین رابطهپژوهشی با هدف 

داری بین مديريت دانش و هوش هیجانی رابطه معنا دريافتند کهقم ملی 
توانند در مديريت دانش و  مديران با هوش هیجانی باالتر می وجود دارد و

 کنند.  تری را ايفا اطالعات سازمان و کارکنان نقش پررنگ

 پژوهششناسي  روش -2
 ازو  ،کاربردی تحقیقات یبند دسته در ماهیت جهت به پژوهش اين

 پژوهش مشخصه با توصیفی تحقیقات بندی دسته در پژوهش هدف نظر
 دو همبستگی روش و همبستگی مشخصه و ،مقطعی روش و پیمايشی

 را رـحاض ژوهشـپ آماری جامعه .گیرد قرار می رگرسیونی تحلیل و متغیره
شاغل  تمامی کارکنان ستادی اداره کل بنادر و دريانوردی استان مازندران

 ا حداقلـب تی و پشتیبانی،ای عملیها بخشادر نوشهر و فريدونکنار در ـدر بن
 
 
 
 

 اساس بر کارکنان کل تعداد .دهند یم تشکیل را ،يپلمد فوق تحصیالت
 نفر 191 ،آماری یها داده گردآوری و 1393 سال تا موجود اطالعات آخرين

 اداره خبرگان از تعدادی و راهنما استاد با مشورت با پژوهشگر .است بوده
 داده انجام کل اداره اين در مشابه پژوهشی های یتفعال نیز قبالً که کل

و بر اساس  یدرصد 10 يزشر احتمال با را انتخابی نمونه کل تعداد بودند
 بین ها پرسشنامه پخش از پس .شد انتخاب نفر 149 فرمول کوکران

 ها پرسشنامه از بخشی رفت یم انتظار که طور همان آماری یها نمونه
 از ،تعداد اين. يافت تقلیل نفر 131 تعداد به نهايی نمونه و دشن تکمیل
 .بود بیشتر کوکران فرمول یهاول برآورد مقدار

 ها داده گردآوری روش -2-1
 دانشگاهی کتب ،اينترنت نظیر یا کتابخانه یها روش ازها  داده اخذ جهت
 های يافته و مطالعات بر تأکید با مربوطه های نامه يانپا و مقاالت ،مرتبط

 ابزار از نیز پژوهش اين میدانی روش در .است شده  استفاده اخیر، سالپنج 
 با شد سعی ، رو ازاين .شد یریگ بهره ها داده یآور جمع منظور به پرسشنامه

 و بهترين پژوهش های یهفرض بر تمرکز با ،متنوع یها پرسشنامه بررسی
يافته  پرسشنامه تعديل از منظور اين به .شود انتخاب پرسشنامه کارآترين

 استفاده ،لیکرت یا درجه 9 طیف باهای  و مولفه هوش هیجانی شرينگ
پرسشنامه مديريت  از پژوهش وابسته متغیر بررسی منظور به.است شده

مقطع کارشناسی  نامه که در پايان 4(2001شده مدل بهات ) تعديلدانش 
 بر و، يیدتأ و استفاده مشترک صورت به، 1391در سال  9زادهحیدر ارشد

 استفاده گرديد. ، بود تهیه شده کرتیل یا درجه 9 اسیمق اساس

 ها تجزیه و تحلیل داده -3
جهت  ها دادهی آماری بايد از توزيع نرمال بودن ها آزمونقبل از انجام 

انتخاب روش آزمون مناسب، آگاهی يافت. برای نیل به اين هدف از آزمون 
جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای  .لومگروف اسمیرنوف استفاده شدک

 :شدعمل  اين شرحتحقیق به 

{
توزيع متغیرهای تحقیق نرمال است   
  توزيع متغیرهای تحقیق نرمال نیست   

 اسمیرنوف کلموگروف آزمون(: 1) جدول

                                                                                          
4. Bhatt, 2001. 

: موردی مطالعه) سازمان دانش مديريت توسعه در فکری سرمايه نقش . بررسی9
رشته  ارشد، کارشناسی مقطع نامه ، پايان(شرقی آذربايجان ایمنطقه آب شرکت

 .تبريز واحد اسالمی آزاد مديريت صنعتی گرايش تولید عملیات، دانشگاه

 کلموگروف اسمیرنوف Z داریسطح معنا متغیر
 191/1 133/0 خودانگیختگی

 013/1 204/0 خودآگاهی
کنترلی خود  031/0 902/1 

 210/1 034/0 هوشیاری اجتماعی
 301/1 011/0 مهارت اجتماعی
 121/1 199/0 هوش هیجانی
 901/0 333/0 مديريت دانش
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 دانش به يیگو پاسخ و دانش انتشار ،دانش سبک عنصر سه دانش مديريت
 .(Darroch & Mcnaughton, 2003) گیرد برمی در را

 تمامی دانش مديريت های یتفعال هک است آن از یکحا ديگری ديدگاه
 با و شود یم شامل را دانش از یبردار بهره تا دانش خلق از الزم مراحل
 ،ادغام ،تسهیم ،تجمیع ،بیان و تسخیر ،سبک ،خلق فعالیت هشت

 & Alavi) دارد ارکسرو جديد دانش از یبردار بهره و کارگیری به
Leidner, 2001). 

 ،ثبت ،سبک های یتفعال شامل دانش مديريت چرخه ،بهات نظر از
 ايجاد با رابطه در ،دانش خلق .است سازمان در دانش اربردک و خلق ،انتقال
 سبک .کند یم تأکید رسمی دانش ايجاد بر و است سازمان در جديد دانش
 از بسیاری در و است خارجی ایکرش از جديد دانش سبک معنای به دانش
 برگیرنده در دانش ثبت .شود یم قلمداد رقابتی الزام کي عنوان به صنايع

 موجود دانش مستندسازی و ثبت منظور به هک است هايی یتفعال مجموعه
 پايگاه از استفاده مانند هايی یتفعال مثال برای .شود یم انجام سازمان در

 در ناموفق و موفق تجربیات مستندسازی يا سازمانی دانش ثبت برای داده
 .(Bhatt, 2001) گیرد یم جای مقوله اين

 برای مفیدی لکش به بايد دانش هک معناست اين به دانش انتقال
 .باشد دسترس در دارند نیاز آن به انیکم و زمانی هر در هک افرادی تمامی
 و گیری یمتصم از پشتیبانی های نظام و اينترنت مانند جديد های یفناور

 .(Bose, 2004) کنند یم کمک دانش انتقال به گروهی بحث جلسات
 از استفاده های یتفعال دربرگیرنده آن از یبردار بهره و دانش اربردک

 خدمات و محصوالت در دانش کارگیری به طريق از سازمانی های یتقابل
 .(Nielsen, 2006) باشد یم هاآن مجدد تولید و فروش قابل

 دانش مدیریت مزایای -1-4-2
 اجتناب و موجود دانش از مجدد استفاده شامل دانش مديريت مزايای

 زمانی دوره دانش مديريت .است راریکت مسائل حل برای ها ينههز رارکت از
 را بازاريابی دتوان یم ،دهد یم اهشک را آن یساز شفاف تا مسئله بیان

به  مشتری های یازمندین تشخیص يا دقیق بازاريابی يقطر از وند ک تسريع
 برای شده یرهذخ دانش از تواند یم سازمان همچنین .سازمان کمک کند

 ريزی برنامه ،جديد محصول تولید مانند التکمش از طیفی نمودن برطرف
 و )سهرابی ندک استفاده غیر آن، و مشتری اياتکش به رسیدگی ،تبلیغات
 .(1339 ،دارمی

 هماهنگی ،داخلی ارايیک افزايش موجب همچنین دانش مديريت
 دانش .(Guptara, 2000) شود یم لیک یسودآور و مشتريان خدمات

 استفاده و جديد دانش توسعه برای يافتهبهبود محیط ارائه طريق از سازمانی
 .کند یم ينیآفر ارزش ،مسائل حل بةتجر از

 ها گروه ساير دانش سازی يکپارچه يندفرآ در شفافیت به دانش مديريت
 مديريت .(Curado & Ramos, 2010) کند یم کمک نیز نانکارک نظیر

 تسهیل را ها بخش يا متفاوت یها گروه بین دانش سازی يکپارچه ،دانش
 و کند می کمک سازمان در دانش جريان تسهیل به دانش مديريت .کند یم
 شود مشتری با مرتبط دانش مؤثرتر و تر يعسر سازی يکپارچهباعث  تواند یم
(Retna & Tee, 2011). 

 برای آن مديريت و دانش اهمیت به خصوصی یها شرکت بیشتر
 داده نشان تجربه .اند برده پی رقابتی صحنه در بقا و رقابتی مزيت سبک

 دست از را خود اهمیت هک نیست بحثی دانش مديريت موضوع هک است
 بیشتر روز روزبه انش ارزش محیط تغییرات سرعت به توجه با هکبل دهد

 را امروزی ارک محیط های يايیپو ،ارک نیروی تنوع و شدن یجهان .شود یم
 در آموزش و يادگیری ،سنتی دانش تسهیم قواعد .است ردهک متحول
 .(Sauve, 2007) است تغییر حال در ها سازمان

 يدولت بخش در دانش تیریمد -1-4-3
 تيريمد های نظام در گذاری سرمايه بودنمؤثر دهيا از دانش مفهوم سه

 دولت مانند یدولت مهم یها برنامه آمیز یتموفق یاجرا یبرا دانش
 خدمات بازار بر یمبتن ارائه و سازی یخصوص ،یمل نتیام ،کیالکترون

 از: اند عبارت دانش میمفاه نيا .کند یم تيحما ،تيريمد و یهمکار ،یدولت
 است سازمان رونیب از یافراد و سازمان کارکنان اریاخت در که یدانش( 1)

 اطالعات به یفکر هيسرما ؛دهد یم لیتشک را سازمان کي یفکر  يهسرما
 میمفاه( 2، )دارد اشاره یانسان استعداد و تجارب ،شده یادآوري و شده ثبت
 یاجزا ها نمونه نيبهتر نديفرآ و رندهیادگي یها سازمان دانش تيريمد

 و ها نهيهز ،زمان ،مفهوم دو نيا .باشند می ارشد تيريمد کار دستور یاصل
( 3و ) سازند یم نهیبه دانش تيريمد یروندها قيطر از را سازمان تیفیک

 یندهايفرآ یتمام انیبن ،سازمان کي یاهيپا دانش تيريمد و يیشناسا
 .(1390 ،مکناب یا) دهد یم لیتشک را کیالکترون دولت

  پژوهش پیشینه -1-5
 رهبری های سبک بین ارتباط بررسی با(، 1333) همکاران و زعیمی

 و دادند انجام پژوهشی پرستاری پرسنل توانمندی و پرستاری مديران
 در امینی .ندارد تاثیری پرسنل دانش مديريت در هیجانی هوش که دريافتند

 بین ارتباط که دريافت عاطفی رهبری عنوان با یپژوهش در 1333 سال
 .باشد می ضعیفی همبستگی دارای دانش مديريت با هیجانی هوش ابعاد

 هیجانی هوش تبیین رابطه هدف با پژوهشی 1334 سال در رنانی انصاری
 داریمعنا رابطه که دريافت بیمه صنعت مديران در آفرين تحول رهبری با

 مديريت های شاخص از يادگیرنده جوامع و تیمی برکار خودآگاهی بین
 در تغییر واحد يک ازای به معکوس نقش نظر از اما دارد؛ وجود دانش

 .دارد کاهشی اثر دانش مديريت بر خودآگاهی شاخص
 خودآگاهی تاثیر بررسی هدف با پژوهشیدر  (،1331) سیف و لطیفیان

 تنها خودآگاهی بعد دريافتند دانشجويان فردی بین روابط تاختالال بر
 يک ازای به يعنی کاهشی، اثر با البته است، دانش مديريت بر موثر شاخص

 پور مختاری .دارد کاهشی اثر دانش مديريت بر شاخص اين در تغییر واحد
ی رابطه بین هوش هیجانی و بررس عنوان با پژوهشی(، 1331سیادت ) و

بر  انجام های آموزشی دانشگاه اصفهانهای رهبری مديران گروه بازدهی
 رهبری های بازدهی و هیجانی هوش بین دريافتند ،باس برنارد مدلاساس 
 هوش هایمولفه بین ضعیفی همبستگی و دارد وجود معناداری رابطه

 .دارد وجود دانش مديريت و هیجانی
 هوش بررسی هدف با پژوهشی (،1333) همکاران و نور يعقوبی

 دريافتند گری شهر قم صنعت ريختهدر  آفرين تحول رهبری سبک و عاطفی
 اين با دارد، معناداری رابطه آفرين تحول رهبری سبک با عاطفی هوش
 دانش مديريت بر خودآگاهی شاخص در تغییر واحد يک ازای به که تفاوت

 .دارد کاهشی اثر

 هوش بین تبیین رابطه هدف با پژوهشی (، 1390) الجوردی و ناظم
 هوش بینکه دريافتند  نفت صنعت در دانش مديريت و مديران هیجانی
 و خودآگاهی بین که حالی در .ندارد وجود رابطه دانش مديريت و هیجانی
 ابعاد و هیجانی هوش بین و دارد وجود داریمعنا ارتباط دانش مديريت
 در(، 1392) همکاران و ناظم .دارد وجود ضعیفی همبستگی دانش مديريت
 دانشگاه در دانش مديريت و هیجانی هوش تبیین رابطه هدف با پژوهشی

 دانش مديريت و و ابعاد آن مديران هیجانی وشدريافتند که بین ه هنر
  .دارد وجود رابطه

 هوش بین ارتباط سنجش با رابطه در پژوهشی(، 2003) روينبرگ
 آن نتیجه .داد انجام رهبری شده درک حاالت و رهبری سبک هیجانی،

 های سبک از متنوع ترکیبات بین ارتباط وجود بر ای نشانه فقدان بر مبتنی
 هیجانی هوش بین که دارد می اعالم و باشد می هیجانی هوش و رهبری
 پژوهشیدر (، 2001) رنی ندارد. وجود همبستگی دانش مديريت و مديران

 نشانه هیچ که دريافت رهبری موثر حاالت و هیجانی هوش ارتباط بر مبنی
 بین و ،ندارد وجود رهبری تاثیرات و هیجانی هوش بین ارتباط بر مبنی ای

 دارد.  وجود ضعیفی همبستگی دانش مديريت و هیجانی هوش ابعاد
 تبیین رابطه هدف با پژوهشیدر (، 2013) فر پیکاری و نگار مه
 بیندريافتند که  3منطقهپیام نور  دانشگاه پرسنل عملکرد و دانش مديريت
 دانشگاه کارکنان عملکرد و پژوهش مستقل متغیر عنوان به دانش مديريت

 مديريت متغیرهای بین از .دارد وجود داریمعنا رابطه 3 منطقه نور پیام
 فرايندهای استراتژی، سازمانی، فرهنگ اطالعات، فناوری ترتیب به دانش
 دارند. را کارکنان عملکرد بینی پیش برای را قابلیت بیشترين مند نظام

بین  تبیین رابطهپژوهشی با هدف (، در 2013)میرزاگلی و همکاران 
فرهنگ سازمانی و تحول دانش و نقش هوش هیجانی به عنوان يکی از 

تمام ابعاد  دريافتند کهتی در سازمان تحقیقاتی های مهم شخصیويژگی
انتقال دانش در وضعیت مناسبی با فرهنگ ادهوکراسی دارد، و در اين بین 

بهتر  ها سازی نسبت به ساير مولفهپذيری و درونیوضعیت متغیرهای جامعه
ی بر توجه طور قابل ههای هوش هیجانی بهمچنین برخی از مولفه .باشدمی

(، در 2013)مکاران اکبر اصفهانی و هد. انتقال دانش شخصی تاثیر دار
مديريت دانش و هوش هیجانی در بانک  تبیین رابطهپژوهشی با هدف 

داری بین مديريت دانش و هوش هیجانی رابطه معنا دريافتند کهقم ملی 
توانند در مديريت دانش و  مديران با هوش هیجانی باالتر می وجود دارد و

 کنند.  تری را ايفا اطالعات سازمان و کارکنان نقش پررنگ

 پژوهششناسي  روش -2
 ازو  ،کاربردی تحقیقات یبند دسته در ماهیت جهت به پژوهش اين

 پژوهش مشخصه با توصیفی تحقیقات بندی دسته در پژوهش هدف نظر
 دو همبستگی روش و همبستگی مشخصه و ،مقطعی روش و پیمايشی

 را رـحاض ژوهشـپ آماری جامعه .گیرد قرار می رگرسیونی تحلیل و متغیره
شاغل  تمامی کارکنان ستادی اداره کل بنادر و دريانوردی استان مازندران

 ا حداقلـب تی و پشتیبانی،ای عملیها بخشادر نوشهر و فريدونکنار در ـدر بن
 
 
 
 

 اساس بر کارکنان کل تعداد .دهند یم تشکیل را ،يپلمد فوق تحصیالت
 نفر 191 ،آماری یها داده گردآوری و 1393 سال تا موجود اطالعات آخرين

 اداره خبرگان از تعدادی و راهنما استاد با مشورت با پژوهشگر .است بوده
 داده انجام کل اداره اين در مشابه پژوهشی های یتفعال نیز قبالً که کل

و بر اساس  یدرصد 10 يزشر احتمال با را انتخابی نمونه کل تعداد بودند
 بین ها پرسشنامه پخش از پس .شد انتخاب نفر 149 فرمول کوکران

 ها پرسشنامه از بخشی رفت یم انتظار که طور همان آماری یها نمونه
 از ،تعداد اين. يافت تقلیل نفر 131 تعداد به نهايی نمونه و دشن تکمیل
 .بود بیشتر کوکران فرمول یهاول برآورد مقدار

 ها داده گردآوری روش -2-1
 دانشگاهی کتب ،اينترنت نظیر یا کتابخانه یها روش ازها  داده اخذ جهت
 های يافته و مطالعات بر تأکید با مربوطه های نامه يانپا و مقاالت ،مرتبط

 ابزار از نیز پژوهش اين میدانی روش در .است شده  استفاده اخیر، سالپنج 
 با شد سعی ، رو ازاين .شد یریگ بهره ها داده یآور جمع منظور به پرسشنامه

 و بهترين پژوهش های یهفرض بر تمرکز با ،متنوع یها پرسشنامه بررسی
يافته  پرسشنامه تعديل از منظور اين به .شود انتخاب پرسشنامه کارآترين

 استفاده ،لیکرت یا درجه 9 طیف باهای  و مولفه هوش هیجانی شرينگ
پرسشنامه مديريت  از پژوهش وابسته متغیر بررسی منظور به.است شده

مقطع کارشناسی  نامه که در پايان 4(2001شده مدل بهات ) تعديلدانش 
 بر و، يیدتأ و استفاده مشترک صورت به، 1391در سال  9زادهحیدر ارشد

 استفاده گرديد. ، بود تهیه شده کرتیل یا درجه 9 اسیمق اساس

 ها تجزیه و تحلیل داده -3
جهت  ها دادهی آماری بايد از توزيع نرمال بودن ها آزمونقبل از انجام 

انتخاب روش آزمون مناسب، آگاهی يافت. برای نیل به اين هدف از آزمون 
جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای  .لومگروف اسمیرنوف استفاده شدک

 :شدعمل  اين شرحتحقیق به 

{
توزيع متغیرهای تحقیق نرمال است   
  توزيع متغیرهای تحقیق نرمال نیست   

 اسمیرنوف کلموگروف آزمون(: 1) جدول

                                                                                          
4. Bhatt, 2001. 

: موردی مطالعه) سازمان دانش مديريت توسعه در فکری سرمايه نقش . بررسی9
رشته  ارشد، کارشناسی مقطع نامه ، پايان(شرقی آذربايجان ایمنطقه آب شرکت

 .تبريز واحد اسالمی آزاد مديريت صنعتی گرايش تولید عملیات، دانشگاه

 کلموگروف اسمیرنوف Z داریسطح معنا متغیر
 191/1 133/0 خودانگیختگی

 013/1 204/0 خودآگاهی
کنترلی خود  031/0 902/1 

 210/1 034/0 هوشیاری اجتماعی
 301/1 011/0 مهارت اجتماعی
 121/1 199/0 هوش هیجانی
 901/0 333/0 مديريت دانش
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 09/0بیش از  ها دادهداری تمامی ( سطح معنا1با توجه به جدول )
آمده از پرسشنامه  دست بهی ها دادهتوزيع  گفت توان یماست، از اين رو 

از آمار پارامتريک  ها هیفرضنرمال است. به همین منظور برای آزمون 
 استفاده کرد. توان یم

که از  شود یمی تحقیق پرداخته ها هیفرضدر اين بخش به آزمون 
ی آماری زير ها فرضآزمون همبستگی پیرسون در حالت دو طرفه طبق 

 :دشو یمبررسی 
{      
       

 فرعي های پرسش -3-1
رابطة بین ابعادمختلف هوش هیجانی از  در بارةفرعی  های پرسش

های اجتماعی و هوشیاری  قبیل خودانگیختگی، خودکنترلی، مهارت
های فرعی به  باشد. به عبارت ديگر پرسش با مديريت دانش میاجتماعی 

اين شرح است: آيا بین ابعاد مختلف هوش هیجانی و مديريت دانش رابطة 
بستگی پیرسون بین ابعاد ( ضريب هم2جدول ) معناداری وجود دارد؟

  دهد.  مختلف هوش هیجانی و مديريت دانش را نشان می
 (: ضریب همبستگي پیرسون بین2جدول)

 ابعاد هوش هیجاني و مدیریت دانش
هوشیاری 

 اجتماعي
ی ها مهارت

خود  خودآگاهي خودکنترلي اجتماعي
 انگیختگي

 

113/0 ** 312/0 ** 994/0 ** 340/0 ** 119/0 ** 
ضريب 

 همبستگی
مدیریت  پیرسون

000/0 دانش  000/0  000/0  000/0  000/0  
سطح 

 داریمعنا

 تعداد 133

 است دارمعنا 01/0 خطای سطح در همبستگی** 
 H1و  H0همبستگی بین دو متغیر از دو فرض  تبیین رابطهبه منظور 

بین دو  فرض عدم وجود رابطه معنادار H0 شود به طوريکه یماستفاده 
بین  ض مخالف مبنی بر وجود رابطه معنادارفر  H1 کند و یممتغیر را بیان 

دهد، با توجه  یم( نشان 2که جدول )طور  هماندهد.  یمدو متغییر را نشان 
 09/0از  تر کوچکهر يک از ابعاد هوش هیجانی داری به اينکه سطح معنا

فرض عدم وجود رابطه همبستگی بنابراين و مقدار آن برابر با صفر است. 
دانش رد شده و رابطه همبستگی بین خود انگیختگی و مديريت  معنادار
شود و اين همبستگی  یمبین خود انگیختگی و مديريت دانش تائید  معنادار

و با سطح اطمینان  01/0باشد. بنابراين  در سطح خطای  یم 119/0برابر با 
، ابعاد هوش هیجانی )خود انگیختگی، خودآگاهیفت بین توان گ یم% 99

دانش مديريت با( خودکنترلیاجتماعی و  های اجتماعی، مهارت هوشیاری
های در اين بین بیشترين همبستگی را مهارت داری وجود دارد.رابطه معنا

با مديريت  113/0 با و کمترين را هوشیاری اجتماعی 312/0اجتماعی با 
 دانش دارد.

 اصلي سؤال -3-2
کارکنان اداره کل بنادر و و مديريت دانش  هوش هیجانیبین آيا 

 دارد؟ معناداری وجود دريانوردی استان مازندران رابطه

 مقدار و 09/0 از تر کوچک معناداری سطح دهد، می نشان( 3) جدول
 بین معنادار همبستگی رابطه عدم فرض بنابراين. است صفر با برابر آن

 همبستگی رابطه وجود فرض و شده رد دانش مديريت و هیجانی هوش
 سطح در بنابراين. شود می تأيید دانش مديريت و هیجانی هوش بین معنادار
 و هیجانی هوش بین گفت توان می% 99 اطمینان سطح و 01/0 خطای

 .دارد وجود معنادار رابطه دانش مديريت
 دانش مدیریت و هیجاني هوشبین  پیرسون همبستگي ضریب(: 3)جدول

  هوش هیجاني مدیریت دانش

911/0  ضريب همبستگی پیرسون 1 **

000/0 هوش هیجاني داریسطح معنا    

 تعداد 133 133
1 911/0  ضريب همبستگی پیرسون **

000/0  مدیریت دانش  داریسطح معنا 

 تعداد 133 133

 معنادار است 01/0در سطح خطای ** همبستگی   
در ادامه جهت روشن شدن بیشتر رابطه بین متغیرها از روش 

وجود و يا عدم بر  صرفاًچراکه همبستگی  شد،رگرسیون چندگانه استفاده 
کند. در اين تحقیق از روش رگرسیون گام به گام نیز  یموجود روابط داللت 

آنالیز که دارای سه خروجی مهم همبستگی متغیرها، جدول  شداستفاده 
 اين شرحباشد که به  یمداری ضرايب رگرسیون و جدول معناواريانس 

 شود: یمتحلیل 
 در رگرسیون چند گانه ها دادهضریب همبستگي (: 4جدول)

ضریب 
 Rهمبستگي

 ضریب تبیین
R(squre) 

ضریب تبیین 
 تعدیل شده

اشتباه معیار 
 تخمین

دوربین 
 واتسون

919/0 999/0 991/0 11924/0 012/2 

شود، در تحلیل رگرسیون  یم( مشاهده 4) جدولطور که در  همان
مديريت دانش ضريب همبستگی خطی ساده، بین ابعاد هوش هیجانی و 

تغییرات متغیر  %999/0و متغیرهای مستقل قادر به تبیین  باشد می 919/0
 9/1با توجه به اين که ضريب دوربین واتسون در بازه بین  .دنباش یموابسته 

 است، بنابراين فرض استقالل خطاها 012/2ابر با و بر داردقرار  9/2تا 
 .و امکان استفاده از مدل رگرسیون وجود دارد شود میپذيرفته 

 رگرسیون واریانس تحلیل(: 5)جدول
 سطح

داریمعنا  F  مجذورات
 میانگین

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مدل مجذورات

000/0  931/931  399/3  9 191/41  يرگرسیون خط 
  014/0  121 301/1  باقي مانده 

   132 103/43  جمع کل 

یرها بررسی متغدر تحلیل واريانس فرض عدم وجود رابطه خطی بین 
و (( 1)رابطه )با در نظر گرفتن رابطه خطی بین متغیرها  . در اينجاشود یم

 پردازيم: یم( 9به تحلیل جدول )ی آماری ها فرض
                                                                      (1)  
{      
       

 

داری شود، مقدار سطح معنا یم( مشاهده 9طور که در جدول ) همان
با   برابری و برابر با صفر است بر اين اساس فرض  09/0از  تر کوچک

بنابراين تحلیل واريانس، اعتبار مدل رگرسیون خطی  شود. یمعدد صفر رد 
( ضرايب استاندارد 1خروجی نهايی رگرسیون طبق جدول )کند.  یميید تأرا 

هوش هیجانی برمديريت  ریتأثشده و غیر استاندارد شده رگرسیون را برای 
 .دهد یمدانش نشان 

 رگرسیون نشده ضریب استاندارد و استاندارد(: 6جدول)

سطح 
داریمعنا  t 

ضرایب 
شدهاستاندارد  

 ضرایب
نشدهاستاندارد  

 مدل
خطای  بتا

داستاندار  B 

009/0  112/1   033/0  191/0  عدد ثابت 

000/0  310/9  239/0  019/0  139/0  خودانگیختگي 

000/0 392/19  339/0  011/0  294/0  خودآگاهي 

003/0 199/4  101/0  023/0  131/0  خود کنترلي 

000/0 121/9  411/0  139/0  119/0 هوشیاری  
 اجتماعي

000/0 091/1  243/0  929/0  194/0  مهارت اجتماعي 

دو گونه ضرايب  شود یم( مشاهده 1در جدول )با توجه به آنچه 
داری عدد توجه به سطح معنابا آورده شده است.  د نشدهاستاندارد و استاندار

 09/0تر از  ی مستقل که کوچکرهایمتغو  مبدأثابت به عنوان عرض از 
گفت که هوش هیجانی توان  توان یم، است 009/0و برابر با است 
گويی مديريت دانش را دارد و تمامی متغیرهای مستقل و عدد ثابت را  پیش

معادله رگرسیون رابطه بین ابعاد  .در معادله رگرسیون وارد کرد توان یم
 باشد: اين صورت میهوش هیجانی و مديريت دانش به 

X1= انگیختگیخود   
X2=خودآگاهی 
X3=خود کنترلی 
X4=هوشیاری اجتماعی 
X9=مهارت اجتماعی 
Y = مديريت دانش   
Y= 191/0 + 139/0  x1+ 294/0  x2+ 131/0 x3+ 119/0 x4+ 194/0 x9 

 گیری نتیجه -4
شده که شامل کلیه  شناختی نمونه آماری بررسی اطالعات جمعیت

حداقل با  مازندراناداره کل بنادر و دريانوردی استان ستادی  کارکنان
، به اين باشد یمديپلم و شاغل در بنادر نوشهر و فريدونکنار  تحصیالت فوق
 %34حدود ، آنان زن %20/9دهندگان مرد و  پاسخ% 3/90 صورت است که

و % 20/21 سانسیل فوق، %9/13دود حديپلم  فوق، مجرد %11و  متأهل
 باشند.  می % 3/99 لیسانس

هوش هیجانی به  گفته شدصورت مبسوط ه طور که قبال ب همان
ر اثربخش از سوی کارکنان جهت آگاهی از احساسات و عنوان يک رفتا

عواطف خود و ديگران، به منظور کنترل و توانايی همدردی با همديگر 
. اين نقش اساسی داردجهت دستیابی به انرژی و ارتباط موثرتر در کار 

عف و قوت خود )خودآگاهی(، نقاط ض ،درک احساسات در قابلیتتوانايی 

توانايی درک احساسات ديگران و سعی در همدلی با آنان )خودکنترلی(، 
داشتن قوه ابتکار جهت ايجاد فضايی بهتر برای انجام امور محوله 

ارزش و احترام قايل شدن برای ديگران و برای نظرات و )خودانگیختگی(، 
شان )هوشیاری اجتماعی( و پرورش ديگران با نفوذ و ايجاد  احساسات

 يابد.  میارتباط موثر با آنان )مهارت های اجتماعی( بروز 
خود نقش بسیار  نوبة که هوش هیجانی به گفتتوان  بنابراين می 

. با توجه به اينکه بنا به اطالعات دارد مهمی در بهبود عملکرد کارکنان
بنادر و دريانوردی استان مازندران تغییر يافته موجود هرم سنی اداره کل 

عظمی از نیروهای فعال در آستانة و تا چند سال آينده بخش ااست 
حداکثری از تجارب و اطالعات  گیرند، استفادة بازنشستگی قرار می

 اند گنجینة ه دست آوردهارزشمندی که کارکنان در طول سالیان ب
تواند عالوه بر ايجاد  منسجم می ريزی است که درصورت برنامهارزشمندی 

ود وضعیت موجود، مانع از اتالف ـط الزم جهت توسعه و بهبـشراي
طه بین تالش شد تا رابپژوهش . در اين شودهای مادی و معنوی رمايهـس

گذاری آن بر مديريت دانش کارکنان بررسی هوش هیجانی و امکان تاثیر
و مقايسه آن با  آماری هایتايج حاصل از تجزيه و تحلیل دادهن شود.

خودانگیختگی و بین ( 1)اين شرح است: های ساير محققین به افتهـي
ی مدل داربا توجه به سطح معنا وجود دارد. رابطه معنادارمديريت دانش 

( 139/0)خودانگیختگی نشده آن مربوط به رگرسیونی و ضريب استاندارد
که هرچه خودآگاهی کارکنان بیشتر باشد و  شود یمگونه استنتاج  اين

تالش کارکنان را برای بهبود اوضاع، سازمان شرايطی را فراهم آورد که 
امکان بهبود وضعیت تعهد و همسو بودن با اهداف نتیجه داشته باشد، 

افراد کمتر باشد، خودانگیختگی هرچه  و، مديريت دانش وجود خواهد داشت
بین ( 2کندتری صورت خواهد پذيرفت، )ا روند ها بمديريت دانش آن

رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به خودآگاهی کارکنان و مديريت دانش 
نشده آن مربوط به ی مدل رگرسیونی و ضريب استاندارد دارسطح معنا
که هرچه خودآگاهی کارکنان  شود یمگونه استنتاج  اين ،(294/0) خودآگاهی

ضعف خود را بهتر و بیشتر  بتوانند نقاط قوت وو افراد سازمان بیشتر باشد 
امکان بهبود وضعیت مديريت دانش وجود خواهد داشت و  کنند؛ شناسايی

ا روند کندتری ها بافراد کمتر باشد، مديريت دانش آنهرچه خودآگاهی 
رابطه خودکنترلی و مديريت دانش کارکنان بین ( 3صورت خواهد پذيرفت، )

داری مدل رگرسیونی و ضريب توجه به سطح معنامعنادار وجود دارد. با 
 شود یمگونه استنتاج  ( اين131/0) خودکنترلیاستاندارد نشده آن مربوط به 

احساسات کارکنان بیشتر باشد و افراد سازمان بتوانند خود کنترلی که هرچه 
امکان  درک کنندبهتر و بیشتر  ديگران را در برخورد با خود يا در محیط کار

افراد  خود کنترلیهرچه ت مديريت دانش وجود خواهد داشت و ضعیبهبود و
( 4ا روند کندتری صورت خواهد پذيرفت، )کمتر باشد، مديريت دانش آنها ب

 وجود دارد. رابطه معنادار و مديريت دانش کارکنان بین هوشیاری اجتماعی
نشده آن ی مدل رگرسیونی و ضريب استانداردداربا توجه به سطح معنا

که هرچه  شود یمگونه استنتاج  اين ،(119/0) به هوشیاری اجتماعی مربوط
یشتر بکارکنان بیشتر باشد و افراد سازمان بتوانند  هوشیاری اجتماعی

و درک کنند  های غیرکاری و شخصی احساسات همکاران خود را در محیط
امکان بهبود وضعیت برای نظرات و احساسات آنها ارزش قائل شوند، 

افراد کمتر  هوشیاری اجتماعیش وجود خواهد داشت و هرچه مديريت دان
بین ( 9ا روند کندتری صورت خواهد پذيرفت، )ا بهباشد، مديريت دانش آن
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 09/0بیش از  ها دادهداری تمامی ( سطح معنا1با توجه به جدول )
آمده از پرسشنامه  دست بهی ها دادهتوزيع  گفت توان یماست، از اين رو 

از آمار پارامتريک  ها هیفرضنرمال است. به همین منظور برای آزمون 
 استفاده کرد. توان یم

که از  شود یمی تحقیق پرداخته ها هیفرضدر اين بخش به آزمون 
ی آماری زير ها فرضآزمون همبستگی پیرسون در حالت دو طرفه طبق 

 :دشو یمبررسی 
{      
       

 فرعي های پرسش -3-1
رابطة بین ابعادمختلف هوش هیجانی از  در بارةفرعی  های پرسش

های اجتماعی و هوشیاری  قبیل خودانگیختگی، خودکنترلی، مهارت
های فرعی به  باشد. به عبارت ديگر پرسش با مديريت دانش میاجتماعی 

اين شرح است: آيا بین ابعاد مختلف هوش هیجانی و مديريت دانش رابطة 
بستگی پیرسون بین ابعاد ( ضريب هم2جدول ) معناداری وجود دارد؟

  دهد.  مختلف هوش هیجانی و مديريت دانش را نشان می
 (: ضریب همبستگي پیرسون بین2جدول)

 ابعاد هوش هیجاني و مدیریت دانش
هوشیاری 

 اجتماعي
ی ها مهارت

خود  خودآگاهي خودکنترلي اجتماعي
 انگیختگي

 

113/0 ** 312/0 ** 994/0 ** 340/0 ** 119/0 ** 
ضريب 

 همبستگی
مدیریت  پیرسون

000/0 دانش  000/0  000/0  000/0  000/0  
سطح 

 داریمعنا

 تعداد 133

 است دارمعنا 01/0 خطای سطح در همبستگی** 
 H1و  H0همبستگی بین دو متغیر از دو فرض  تبیین رابطهبه منظور 

بین دو  فرض عدم وجود رابطه معنادار H0 شود به طوريکه یماستفاده 
بین  ض مخالف مبنی بر وجود رابطه معنادارفر  H1 کند و یممتغیر را بیان 

دهد، با توجه  یم( نشان 2که جدول )طور  هماندهد.  یمدو متغییر را نشان 
 09/0از  تر کوچکهر يک از ابعاد هوش هیجانی داری به اينکه سطح معنا

فرض عدم وجود رابطه همبستگی بنابراين و مقدار آن برابر با صفر است. 
دانش رد شده و رابطه همبستگی بین خود انگیختگی و مديريت  معنادار
شود و اين همبستگی  یمبین خود انگیختگی و مديريت دانش تائید  معنادار

و با سطح اطمینان  01/0باشد. بنابراين  در سطح خطای  یم 119/0برابر با 
، ابعاد هوش هیجانی )خود انگیختگی، خودآگاهیفت بین توان گ یم% 99

دانش مديريت با( خودکنترلیاجتماعی و  های اجتماعی، مهارت هوشیاری
های در اين بین بیشترين همبستگی را مهارت داری وجود دارد.رابطه معنا

با مديريت  113/0 با و کمترين را هوشیاری اجتماعی 312/0اجتماعی با 
 دانش دارد.

 اصلي سؤال -3-2
کارکنان اداره کل بنادر و و مديريت دانش  هوش هیجانیبین آيا 

 دارد؟ معناداری وجود دريانوردی استان مازندران رابطه

 مقدار و 09/0 از تر کوچک معناداری سطح دهد، می نشان( 3) جدول
 بین معنادار همبستگی رابطه عدم فرض بنابراين. است صفر با برابر آن

 همبستگی رابطه وجود فرض و شده رد دانش مديريت و هیجانی هوش
 سطح در بنابراين. شود می تأيید دانش مديريت و هیجانی هوش بین معنادار
 و هیجانی هوش بین گفت توان می% 99 اطمینان سطح و 01/0 خطای

 .دارد وجود معنادار رابطه دانش مديريت
 دانش مدیریت و هیجاني هوشبین  پیرسون همبستگي ضریب(: 3)جدول

  هوش هیجاني مدیریت دانش

911/0  ضريب همبستگی پیرسون 1 **

000/0 هوش هیجاني داریسطح معنا    

 تعداد 133 133
1 911/0  ضريب همبستگی پیرسون **

000/0  مدیریت دانش  داریسطح معنا 

 تعداد 133 133

 معنادار است 01/0در سطح خطای ** همبستگی   
در ادامه جهت روشن شدن بیشتر رابطه بین متغیرها از روش 

وجود و يا عدم بر  صرفاًچراکه همبستگی  شد،رگرسیون چندگانه استفاده 
کند. در اين تحقیق از روش رگرسیون گام به گام نیز  یموجود روابط داللت 

آنالیز که دارای سه خروجی مهم همبستگی متغیرها، جدول  شداستفاده 
 اين شرحباشد که به  یمداری ضرايب رگرسیون و جدول معناواريانس 

 شود: یمتحلیل 
 در رگرسیون چند گانه ها دادهضریب همبستگي (: 4جدول)

ضریب 
 Rهمبستگي

 ضریب تبیین
R(squre) 

ضریب تبیین 
 تعدیل شده

اشتباه معیار 
 تخمین

دوربین 
 واتسون

919/0 999/0 991/0 11924/0 012/2 

شود، در تحلیل رگرسیون  یم( مشاهده 4) جدولطور که در  همان
مديريت دانش ضريب همبستگی خطی ساده، بین ابعاد هوش هیجانی و 

تغییرات متغیر  %999/0و متغیرهای مستقل قادر به تبیین  باشد می 919/0
 9/1با توجه به اين که ضريب دوربین واتسون در بازه بین  .دنباش یموابسته 

 است، بنابراين فرض استقالل خطاها 012/2ابر با و بر داردقرار  9/2تا 
 .و امکان استفاده از مدل رگرسیون وجود دارد شود میپذيرفته 

 رگرسیون واریانس تحلیل(: 5)جدول
 سطح

داریمعنا  F  مجذورات
 میانگین

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مدل مجذورات

000/0  931/931  399/3  9 191/41  يرگرسیون خط 
  014/0  121 301/1  باقي مانده 

   132 103/43  جمع کل 

یرها بررسی متغدر تحلیل واريانس فرض عدم وجود رابطه خطی بین 
و (( 1)رابطه )با در نظر گرفتن رابطه خطی بین متغیرها  . در اينجاشود یم

 پردازيم: یم( 9به تحلیل جدول )ی آماری ها فرض
                                                                      (1)  
{      
       

 

داری شود، مقدار سطح معنا یم( مشاهده 9طور که در جدول ) همان
با   برابری و برابر با صفر است بر اين اساس فرض  09/0از  تر کوچک

بنابراين تحلیل واريانس، اعتبار مدل رگرسیون خطی  شود. یمعدد صفر رد 
( ضرايب استاندارد 1خروجی نهايی رگرسیون طبق جدول )کند.  یميید تأرا 

هوش هیجانی برمديريت  ریتأثشده و غیر استاندارد شده رگرسیون را برای 
 .دهد یمدانش نشان 

 رگرسیون نشده ضریب استاندارد و استاندارد(: 6جدول)

سطح 
داریمعنا  t 

ضرایب 
شدهاستاندارد  

 ضرایب
نشدهاستاندارد  

 مدل
خطای  بتا

داستاندار  B 

009/0  112/1   033/0  191/0  عدد ثابت 

000/0  310/9  239/0  019/0  139/0  خودانگیختگي 

000/0 392/19  339/0  011/0  294/0  خودآگاهي 

003/0 199/4  101/0  023/0  131/0  خود کنترلي 

000/0 121/9  411/0  139/0  119/0 هوشیاری  
 اجتماعي

000/0 091/1  243/0  929/0  194/0  مهارت اجتماعي 

دو گونه ضرايب  شود یم( مشاهده 1در جدول )با توجه به آنچه 
داری عدد توجه به سطح معنابا آورده شده است.  د نشدهاستاندارد و استاندار

 09/0تر از  ی مستقل که کوچکرهایمتغو  مبدأثابت به عنوان عرض از 
گفت که هوش هیجانی توان  توان یم، است 009/0و برابر با است 
گويی مديريت دانش را دارد و تمامی متغیرهای مستقل و عدد ثابت را  پیش

معادله رگرسیون رابطه بین ابعاد  .در معادله رگرسیون وارد کرد توان یم
 باشد: اين صورت میهوش هیجانی و مديريت دانش به 

X1= انگیختگیخود   
X2=خودآگاهی 
X3=خود کنترلی 
X4=هوشیاری اجتماعی 
X9=مهارت اجتماعی 
Y = مديريت دانش   
Y= 191/0 + 139/0  x1+ 294/0  x2+ 131/0 x3+ 119/0 x4+ 194/0 x9 

 گیری نتیجه -4
شده که شامل کلیه  شناختی نمونه آماری بررسی اطالعات جمعیت

حداقل با  مازندراناداره کل بنادر و دريانوردی استان ستادی  کارکنان
، به اين باشد یمديپلم و شاغل در بنادر نوشهر و فريدونکنار  تحصیالت فوق
 %34حدود ، آنان زن %20/9دهندگان مرد و  پاسخ% 3/90 صورت است که

و % 20/21 سانسیل فوق، %9/13دود حديپلم  فوق، مجرد %11و  متأهل
 باشند.  می % 3/99 لیسانس

هوش هیجانی به  گفته شدصورت مبسوط ه طور که قبال ب همان
ر اثربخش از سوی کارکنان جهت آگاهی از احساسات و عنوان يک رفتا

عواطف خود و ديگران، به منظور کنترل و توانايی همدردی با همديگر 
. اين نقش اساسی داردجهت دستیابی به انرژی و ارتباط موثرتر در کار 

عف و قوت خود )خودآگاهی(، نقاط ض ،درک احساسات در قابلیتتوانايی 

توانايی درک احساسات ديگران و سعی در همدلی با آنان )خودکنترلی(، 
داشتن قوه ابتکار جهت ايجاد فضايی بهتر برای انجام امور محوله 

ارزش و احترام قايل شدن برای ديگران و برای نظرات و )خودانگیختگی(، 
شان )هوشیاری اجتماعی( و پرورش ديگران با نفوذ و ايجاد  احساسات

 يابد.  میارتباط موثر با آنان )مهارت های اجتماعی( بروز 
خود نقش بسیار  نوبة که هوش هیجانی به گفتتوان  بنابراين می 

. با توجه به اينکه بنا به اطالعات دارد مهمی در بهبود عملکرد کارکنان
بنادر و دريانوردی استان مازندران تغییر يافته موجود هرم سنی اداره کل 

عظمی از نیروهای فعال در آستانة و تا چند سال آينده بخش ااست 
حداکثری از تجارب و اطالعات  گیرند، استفادة بازنشستگی قرار می

 اند گنجینة ه دست آوردهارزشمندی که کارکنان در طول سالیان ب
تواند عالوه بر ايجاد  منسجم می ريزی است که درصورت برنامهارزشمندی 

ود وضعیت موجود، مانع از اتالف ـط الزم جهت توسعه و بهبـشراي
طه بین تالش شد تا رابپژوهش . در اين شودهای مادی و معنوی رمايهـس

گذاری آن بر مديريت دانش کارکنان بررسی هوش هیجانی و امکان تاثیر
و مقايسه آن با  آماری هایتايج حاصل از تجزيه و تحلیل دادهن شود.

خودانگیختگی و بین ( 1)اين شرح است: های ساير محققین به افتهـي
ی مدل داربا توجه به سطح معنا وجود دارد. رابطه معنادارمديريت دانش 

( 139/0)خودانگیختگی نشده آن مربوط به رگرسیونی و ضريب استاندارد
که هرچه خودآگاهی کارکنان بیشتر باشد و  شود یمگونه استنتاج  اين

تالش کارکنان را برای بهبود اوضاع، سازمان شرايطی را فراهم آورد که 
امکان بهبود وضعیت تعهد و همسو بودن با اهداف نتیجه داشته باشد، 

افراد کمتر باشد، خودانگیختگی هرچه  و، مديريت دانش وجود خواهد داشت
بین ( 2کندتری صورت خواهد پذيرفت، )ا روند ها بمديريت دانش آن

رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به خودآگاهی کارکنان و مديريت دانش 
نشده آن مربوط به ی مدل رگرسیونی و ضريب استاندارد دارسطح معنا
که هرچه خودآگاهی کارکنان  شود یمگونه استنتاج  اين ،(294/0) خودآگاهی

ضعف خود را بهتر و بیشتر  بتوانند نقاط قوت وو افراد سازمان بیشتر باشد 
امکان بهبود وضعیت مديريت دانش وجود خواهد داشت و  کنند؛ شناسايی

ا روند کندتری ها بافراد کمتر باشد، مديريت دانش آنهرچه خودآگاهی 
رابطه خودکنترلی و مديريت دانش کارکنان بین ( 3صورت خواهد پذيرفت، )

داری مدل رگرسیونی و ضريب توجه به سطح معنامعنادار وجود دارد. با 
 شود یمگونه استنتاج  ( اين131/0) خودکنترلیاستاندارد نشده آن مربوط به 

احساسات کارکنان بیشتر باشد و افراد سازمان بتوانند خود کنترلی که هرچه 
امکان  درک کنندبهتر و بیشتر  ديگران را در برخورد با خود يا در محیط کار

افراد  خود کنترلیهرچه ت مديريت دانش وجود خواهد داشت و ضعیبهبود و
( 4ا روند کندتری صورت خواهد پذيرفت، )کمتر باشد، مديريت دانش آنها ب

 وجود دارد. رابطه معنادار و مديريت دانش کارکنان بین هوشیاری اجتماعی
نشده آن ی مدل رگرسیونی و ضريب استانداردداربا توجه به سطح معنا

که هرچه  شود یمگونه استنتاج  اين ،(119/0) به هوشیاری اجتماعی مربوط
یشتر بکارکنان بیشتر باشد و افراد سازمان بتوانند  هوشیاری اجتماعی

و درک کنند  های غیرکاری و شخصی احساسات همکاران خود را در محیط
امکان بهبود وضعیت برای نظرات و احساسات آنها ارزش قائل شوند، 

افراد کمتر  هوشیاری اجتماعیش وجود خواهد داشت و هرچه مديريت دان
بین ( 9ا روند کندتری صورت خواهد پذيرفت، )ا بهباشد، مديريت دانش آن
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با  وجود دارد. و مديريت دانش رابطه معنادار های اجتماعی کارکنان مهارت
نشده آن مربوط ی مدل رگرسیونی و ضريب استاندارددارتوجه به سطح معنا

که هرچه  شود یمگونه استنتاج  اين ،(194/0های اجتماعی ) مهارتبه 
خود  ارتباطکارکنان بیشتر باشد و افراد سازمان بتوانند های اجتماعی  مهارت

 در راستای اهداف کنند و از اين ارتباط با ديگران را بهتر و بیشتر مديريت
واهد امکان بهبود وضعیت مديريت دانش وجود خ، برندسازمانی بهره ب
ا افراد کمتر باشد، مديريت دانش آنها بهای اجتماعی  مهارتداشت و هرچه 

بین هوش هیجانی و مديريت  (1روند کندتری صورت خواهد پذيرفت و )
توان  های اين پژوهش می يافته به با توجه وجود دارد. رابطه معنادار دانش

بتواند هريک از سازمان شرايطی را فراهم آورد تا که اگر  گونه گفت اين
د دانش کارکنان را بهتر و تواند میهای هوش هیجانی را ارتقا دهمولفه

های  جريه و تحلیل دادهبراساس نتايج حاصل از ت .کندموثرتر مديريت 
 کارکنانخودآگاهی بیشترين تاثیر را بر مديريت دانش آماری اين پژوهش 

اهداف خود در زمینه سازمان جهت نیل به که دهد  نشان می، اين امر اردد
های عملی های علمی و تچربه ت دانش و استفاده بهینه از داشتهمديري

کمک کارکنان به  ،بسترهای مناسب و ها تواند با ايجاد ظرفیت کارکنان می
ر پاية بو بیشتر و بهتر بشناسند نقاط قوت و ضعف خويش را  کند تا
 ی بردارند. تر موفقمؤثرتر و های  آمده گام دست های به آگاهی

 پیشنهادات:
ايجاد ( 1شود: ) پیشنهاد میموارد زير با توجه به نتايج اين پژوهش 

حل مسائل و دور از استرس برای کارکنان و تالش برای ه فضايی ب
مثبت کارکنان با يکديگر و و  ثرؤارتباط م بهبود( 2، )کارکنان مشکالت

ها در سازمان ايجاد کارگروه( 3، )ارتباط متقابل مديران سازمانی با کارکنان
-روی افزايش مهارتهای پیش، تهديدات و فرصتارزيابی خطراتجهت 

های کاری ، ايجاد گروهگیریتصمیمبهبود ( 4های اجتماعی کارکنان، )
کارکنان تقويت روحیه ( 9کت و فعالیت در روند انجام وظايف، )برای مشار

( 1، )ها ابتکارها و خالقیتهای مالی و معنوی برای بروز  از طريق حمايت
های صمیمانه به منظور تبادل نظر و ابراز احساسات برگزاری منظم نشست

ارزيابی دقیق  (1های مربوطه، )کارکنان جدای از فضای اداری و محدوديت
های پايه و کارکنان در برنامه آموزشی برای مشخص ساختن توانايی

ها و تجارب پیوند بین آموخته برقراری ارتباط و( 3، )نیازهای فردی آنان
های گروهی برای ايفای نقش اده از موقعیتفاست( 9، )دنیای واقعی کارکنان

بررسی کارشناسی نیازهای ( 10و ) مهمترين رفتارهای اجتماعیدر انجام 
 .به طور خصوصی و محرمانه افرادبه رسانی و اطالعاختصاصی هر فرد 

 پیشنهاد برای تحقیقات آينده:
هوش  تبیین رابطه( 1شود: ) زير برای پژوهش در آينده پیشنهاد می موارد

هوش هیجانی و  تبیین رابطه( 2، )هیجانی و قابلیت يادگیری کارکنان
تبیین ( 3، )گری تعهدسازمانی و رضايت شغلی مديريت دانش با میانجی

گری هوش  مديريت دانش و مديريت مشارکتی کارکنان با میانجی رابطه
مديريت دانش و رفتارشهروندی و اعتماد  تبیین رابطه( 4و ) هیجانی

 . سازمانی کارکنان

 راجعم
 نوآوری راهنمای دولتی بخش در دانش مديريت .(1390) .ديويد، مکناب ای .1

 .مرتضی، پاقلعه جمالی ؛محمد، کاظمی ؛نورمحمد، يعقوبی :ترجمه ،دولت در

 معاونت، بلوچستان و سیستان دانشگاه، زاهدان و مرنديز ،مشهد انتشارات
 .اول چاپ، پژوهشی

 همايش، دانش مديريت در سازمانی هوش جايگاه .(1339) .اهلل ، روحباقری .2
 سازمانی. هوش ملی

 دانش مديريت توسعه در فکری سرمايه نقش بررسی .(1391) .ناهید حیدرزاده، .3
نامه  پايان ،(شرقی يجانآذربا ای منطقه آب شرکت: موردی مطالعه)سازمان 

 آزاد اسالمی واحد تبريز. دانشگاه کارشناسی ارشد، رشته مديريت صنعتی،
مبانی سازمان و مديريت، تهران،  .(1331) .حیدری تفرشی، غالمحسین .4

 .انتشارات نويسنده
(، MBA رويکرد بادانش ) مديريت .(1339) .هادی، دارمی و بابک، سهرابی .9

 .اول چاپ، سمت انتشارات
بررسی اثرات  (.1390کیوان. ) پور، صالح پرويز و کفچه، صلواتی، عادل؛ .1

مطالعه موردی: رفاه )مديريت دانش بر مديريت ارتباط با مشتری در بانک 
 .13-99،صفحات 11استان کردستان(، فراسوی مديريت، شماره 

 بهبود و هیجانی هوش .(1331) پرويز.، درآمدی شريفی و اقايار، سیروس .1
 .اول چاپ، سپاهان انتشارات، ديگران با خود رابطه

 مديريت و هیجانی هوش .(1331) .رضا علی، باشیيوز و مهدی، نژاد سبحانی .3
 .اول چاپ يسطرون، انتشارات سازمان، در

 سرماية و هیجانی هوش رابطة بررسی .(1339) سعید. عابدينی، و طاهره، فیضی .9
 .1 شماره، اول سال کار، و کسب و اقتصاد نامه پژوهش ،(موردی مطالعه) اجتماعی

ابراهیمی،  ترجمه سازمانی، رهبری و هیجانی هوش .(1339) دانیل.، گلمن .10
 .اول چاپ صنعتی، مديريت سازمان انتشارات .بهمن

 هوش با رهبری و مديريت .(1331) سیدعلی. سیادت، و  مرضیه پور، مختاری .11
 .119 شانزدهم، شماره تدبیر، سال ماهنامه هیجانی،

، بهبود و ريزی برنامه، ارزيابی انسانی منابع تعالی .(1339) .بهروز، لی یچقل .12
 .سرآمد انتشارات

بررسی رابطه بین  (.1339حسن. )بوداليی،  رضا و یعلکوشکی جهرمی،  .13
اولین کنفرانس  عوامل سازمانی مديريت دانش با کارآفرينی سازمانی،

 المللی مديريت و نوآوری، شیراز. بین
، ها سازمانبررسی داليل شکست مديريت دانش در  (.1331پور، مونا. ) گلچین .14

 .40الی31، صفحات 11و مراکز رشد، شماره  ها پارکفصلنامه تخصصی 
کاربرد مديريت دانش در بخش دولتی، برگرفته از  .(1334) .نوروزيان، میثم .19

 .Http://Athir.Blogfa.Com/Post-571.Aspx :آدرس اينترنتی
16. Alavi. M & Leidner, D.E. (2001) Review Knowledge 

Management & Knowledge Management Systems: 
Conceptual Foundations & Research Issues, Mis 
Quarterly: Vol. 25, No. 1, PP: 107-136. 

17. Alavi. M & Tiwana. A. (2002). Knowledge Integration in 
Virtual Teams: The Potential Role of KMS. Journal of 
The American Society For Information Science & 
Technology, Vol. 53, PP: 1029-1037. 

18. Bhatt, G.D. (2001). Knowledge Management In 
Organizations: Examining The Interaction Between 
Technologies, Techniques & People, Journal Of 
Knowledge Management: Vol. 5, No. 1, PP: 68-75. 

19. Bose, R. (2004). Knowledge Management Metrics, 
Industrial Management & Data Systems: Vol. 104, No. 6, 
PP: 457-468. 

20.  Curado, M. And Ramos, I. (2010). Knowledge 
Management in Organizations: A New Proposal, 
European Conference on Knowledge. 

21. Darroch, J. & Mcnaughton, R. (2003) Beyond Market 
Orientation Knowledge Management & The 
Innovativeness Of New Zealand Firms, European Journal 
Of Marketing: Vol 37, No 3/4: Pp.572-593. 

22. Guptara, P. (2000). Why Knowledge Management Fails 
How To Avoid The Common Pitfalls. Melcurm 
Publishing Ltd. Available At: Www.Melcrum.Com. 

23. Karkoulian, S & Et Al. (2008), Knowledge Management 
Formal & Informal Mentoring; an Empirical 
Investigation In Lebanese Banks, The Learning 
Organization, Vol. 15 Iss: 5, Pp.409 – 420. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Lai, M.F. & Lee, G.G. (2007). Relationships of 
Organizational Culture toward Knowledge Activities, 
Business Process Management Journal, Vol. 13 Iss: 2, 
PP: 306– 322. 

25. Mirza, W.A & Ali, B. (2011). The Dilemma of 
Knowledge Management, Innovation & Entrepreneurship 
in SME’s: An Empirical Study. Interdisciplinary Journal 
of Contemporary Research in Business, Vol. 3, No. 2, PP: 
1112-1128. 



صنعت حمل و نقل دریایی/ سال سوم/ شماره 1/ بهار 96
Jo

ur
na

l o
f M

ar
iti

m
e 

Tr
an

sp
or

t I
nd

us
try

35

با  وجود دارد. و مديريت دانش رابطه معنادار های اجتماعی کارکنان مهارت
نشده آن مربوط ی مدل رگرسیونی و ضريب استاندارددارتوجه به سطح معنا

که هرچه  شود یمگونه استنتاج  اين ،(194/0های اجتماعی ) مهارتبه 
خود  ارتباطکارکنان بیشتر باشد و افراد سازمان بتوانند های اجتماعی  مهارت

 در راستای اهداف کنند و از اين ارتباط با ديگران را بهتر و بیشتر مديريت
واهد امکان بهبود وضعیت مديريت دانش وجود خ، برندسازمانی بهره ب
ا افراد کمتر باشد، مديريت دانش آنها بهای اجتماعی  مهارتداشت و هرچه 

بین هوش هیجانی و مديريت  (1روند کندتری صورت خواهد پذيرفت و )
توان  های اين پژوهش می يافته به با توجه وجود دارد. رابطه معنادار دانش

بتواند هريک از سازمان شرايطی را فراهم آورد تا که اگر  گونه گفت اين
د دانش کارکنان را بهتر و تواند میهای هوش هیجانی را ارتقا دهمولفه

های  جريه و تحلیل دادهبراساس نتايج حاصل از ت .کندموثرتر مديريت 
 کارکنانخودآگاهی بیشترين تاثیر را بر مديريت دانش آماری اين پژوهش 

اهداف خود در زمینه سازمان جهت نیل به که دهد  نشان می، اين امر اردد
های عملی های علمی و تچربه ت دانش و استفاده بهینه از داشتهمديري

کمک کارکنان به  ،بسترهای مناسب و ها تواند با ايجاد ظرفیت کارکنان می
ر پاية بو بیشتر و بهتر بشناسند نقاط قوت و ضعف خويش را  کند تا
 ی بردارند. تر موفقمؤثرتر و های  آمده گام دست های به آگاهی

 پیشنهادات:
ايجاد ( 1شود: ) پیشنهاد میموارد زير با توجه به نتايج اين پژوهش 

حل مسائل و دور از استرس برای کارکنان و تالش برای ه فضايی ب
مثبت کارکنان با يکديگر و و  ثرؤارتباط م بهبود( 2، )کارکنان مشکالت

ها در سازمان ايجاد کارگروه( 3، )ارتباط متقابل مديران سازمانی با کارکنان
-روی افزايش مهارتهای پیش، تهديدات و فرصتارزيابی خطراتجهت 

های کاری ، ايجاد گروهگیریتصمیمبهبود ( 4های اجتماعی کارکنان، )
کارکنان تقويت روحیه ( 9کت و فعالیت در روند انجام وظايف، )برای مشار

( 1، )ها ابتکارها و خالقیتهای مالی و معنوی برای بروز  از طريق حمايت
های صمیمانه به منظور تبادل نظر و ابراز احساسات برگزاری منظم نشست

ارزيابی دقیق  (1های مربوطه، )کارکنان جدای از فضای اداری و محدوديت
های پايه و کارکنان در برنامه آموزشی برای مشخص ساختن توانايی

ها و تجارب پیوند بین آموخته برقراری ارتباط و( 3، )نیازهای فردی آنان
های گروهی برای ايفای نقش اده از موقعیتفاست( 9، )دنیای واقعی کارکنان

بررسی کارشناسی نیازهای ( 10و ) مهمترين رفتارهای اجتماعیدر انجام 
 .به طور خصوصی و محرمانه افرادبه رسانی و اطالعاختصاصی هر فرد 

 پیشنهاد برای تحقیقات آينده:
هوش  تبیین رابطه( 1شود: ) زير برای پژوهش در آينده پیشنهاد می موارد

هوش هیجانی و  تبیین رابطه( 2، )هیجانی و قابلیت يادگیری کارکنان
تبیین ( 3، )گری تعهدسازمانی و رضايت شغلی مديريت دانش با میانجی

گری هوش  مديريت دانش و مديريت مشارکتی کارکنان با میانجی رابطه
مديريت دانش و رفتارشهروندی و اعتماد  تبیین رابطه( 4و ) هیجانی

 . سازمانی کارکنان

 راجعم
 نوآوری راهنمای دولتی بخش در دانش مديريت .(1390) .ديويد، مکناب ای .1

 .مرتضی، پاقلعه جمالی ؛محمد، کاظمی ؛نورمحمد، يعقوبی :ترجمه ،دولت در

 معاونت، بلوچستان و سیستان دانشگاه، زاهدان و مرنديز ،مشهد انتشارات
 .اول چاپ، پژوهشی

 همايش، دانش مديريت در سازمانی هوش جايگاه .(1339) .اهلل ، روحباقری .2
 سازمانی. هوش ملی

 دانش مديريت توسعه در فکری سرمايه نقش بررسی .(1391) .ناهید حیدرزاده، .3
نامه  پايان ،(شرقی يجانآذربا ای منطقه آب شرکت: موردی مطالعه)سازمان 

 آزاد اسالمی واحد تبريز. دانشگاه کارشناسی ارشد، رشته مديريت صنعتی،
مبانی سازمان و مديريت، تهران،  .(1331) .حیدری تفرشی، غالمحسین .4

 .انتشارات نويسنده
(، MBA رويکرد بادانش ) مديريت .(1339) .هادی، دارمی و بابک، سهرابی .9

 .اول چاپ، سمت انتشارات
بررسی اثرات  (.1390کیوان. ) پور، صالح پرويز و کفچه، صلواتی، عادل؛ .1

مطالعه موردی: رفاه )مديريت دانش بر مديريت ارتباط با مشتری در بانک 
 .13-99،صفحات 11استان کردستان(، فراسوی مديريت، شماره 

 بهبود و هیجانی هوش .(1331) پرويز.، درآمدی شريفی و اقايار، سیروس .1
 .اول چاپ، سپاهان انتشارات، ديگران با خود رابطه

 مديريت و هیجانی هوش .(1331) .رضا علی، باشیيوز و مهدی، نژاد سبحانی .3
 .اول چاپ يسطرون، انتشارات سازمان، در

 سرماية و هیجانی هوش رابطة بررسی .(1339) سعید. عابدينی، و طاهره، فیضی .9
 .1 شماره، اول سال کار، و کسب و اقتصاد نامه پژوهش ،(موردی مطالعه) اجتماعی

ابراهیمی،  ترجمه سازمانی، رهبری و هیجانی هوش .(1339) دانیل.، گلمن .10
 .اول چاپ صنعتی، مديريت سازمان انتشارات .بهمن
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Abstract: 

slamic Republic of Iran with the climate, geography, socio-economic characteristics, and coordinate its military 

security policy context is very much prone to natural disasters and human-made. International statistics available 

indicate that in the past forty years, the country has undergone a great disaster, and suffered heavy personal injury and 

economic losses are huge. The paradigm shift to achieve the "crisis management" to "risk management" in the context 

of resistance economy and the current situation in the country, with passive defense approach to building agile response 

to an emergency situation turned actors. To this must be important to pay particular attention to innovation and improve 

productivity rescue. 

This paper has a brief review of the applications, container transport logistics, rescue and temporary accommodation 

trauma and design studies and strategies implemented derived from this concept in rescue operations in the disaster, 

innovative development "Container rescue" as a solution for rescue of innovative offers. Container rescue based on the 

concept that design changes in the forty-foot container of transportation and the ability to provide functionality based 

transportation, storage, residential and community services in disaster rescue is the scene of Aqaba. Some of the 

significant benefits the new rescue solution to the current guidelines logistics trauma rescue and temporary housing has 

been proposed in this study. 

Keywords: Disaster, Natural Disaster, Transport Container, Rescue Logestics, Rescue Settlement, Rescue Container.  
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Abstract: 

he purpose of this research is to explain the relationship between emotional intelligence and its components with 

knowledge management in the General Directorate of Ports and Maritime Mazandaran province. This research 

purpose, functional and based on the data collection is descriptive and correlational. The data collection tools, 

questionnaires modified knowledge management Bhatt (2001) 38 questions & Sharing emotional intelligence (2003) is 

25 questions. Formal content validity of the tool by experts and the reliability was confirmed by Cronbach's two 

questionnaires. The results of the analysis of statistical data showed a significant positive relationship between 

emotional intelligence and its components and knowledge management employees. 

Keywords: Knowledge Management, Emotional Intelligence, Ports and Maritime 
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