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تاريخ پذيرش99/4/11 :

هدف از اين پژوهش تبیین رابطه بین هوش هیجانی و مؤلفههای آن با مديريت دانش در اداره کل بنادر و دريانوردی استان مازندران است .اين پژوهش از
لحاظ هدف ،کاربردی و بر اساس گردآوری دادهها ،توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی شاغل در اداره کل
با حداقل تحصیالت فوق ديپلم به تعداد  191نفر بود که از اين میزان بر اساس فرمول کوکران تعداد  133نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری
انتخاب شد .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامههای مديريت دانش تعديل يافته بهات ( )2001با  33پرسش و هوش هیجانی شیرينگ ( )2003با  29پرسش
میباشد .روايی محتوای صوری ابزار توسط خبرگان و میزان پايايی دو پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ تأيید شد .نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل دادههای آماری
نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و مولفههای آن با مديريت دانش کارکنان وجود دارد.
واژههای کلیدی :مديريت دانش ،هوش هیجانی ،بنادر و دريانوردی
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 -1مقدمه

سازمانها برای اينکه بتوانند در محیط پرتالطم و رقابتی امروز باقی
بمانند ،بايد خود را به تفکرهای نوين کسب و کار مجهز سازند و بهطور
مستمر خود را بهبود بخشند .رهبری اينگونه سازمانها بسیار حساس و
پیچیده است وزمانی اين حساسیت دو چندان میشود که رهبر با تغییرهای
انطباقی روبهرو باشد که بسیار متفاوت از تغییرهای فنی است .مشکالت
فنی از طريق دانش فنی و فرآيندهای متداول حل مسئله قابل حلاند،
حالآنکه مشکالت انطباقی در برابر اينگونه راهحلها متفاوت است
(مختاریپور و سیادت.)1331 ،
دانايی مهمترين سرمايه هر سازمان است و سازمانی که از اين موهبت
بیشتر برخوردار باشد يقیناً با چالشهای موجود بهتر برخورد میکند و در
عرصههای رقابت موفقتر خواهد بود .در عصر حاضر وجود افراد دانشپذير
اساس رقابت در فضای جهانیشدن است و کامیابی و ناکامی اقتصادی
شرکتهای امروز به کم و کیف دانش و تخصص آنها بستگی دارد .اغلب
سازمانها پذيرفتهاند که در مقام تنها مزيت رقابتی پايدار بايد به کارکنان
خود متکی باشند و به ارتقای دانش ،مهارت و قابلیتهای آنها اهتمام
ورزند .ازاينرو بقای سازمانها در عرصه رقابت به حفظ ،توسعه و
بهرهبرداری از قابلیتهای کارکنان آن وابسته است .سازمانی که نتواند
مهارت ،دانش و دانايی خود را توسعه دهد و از آن برای افزايش بهرهوری
استفاده کند ،قادر نیست هیچيک از منابع خود را به نحو مطلوب توسعه
دهد (حیدری تفرشی.)1331 ،

 -1-1بیان مسئله

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
شکل ( :)1مسئله پژوهش

 -2-1پرسشهای پژوهش

آيا بین هوش هیجانی و مديريت دانش در اداره کل بنادر و دريانوردی
استان مازندران رابطهای وجود دارد؟
آيا بین خودانگیختگی و مديريت دانش در اداره کل بنادر و دريانوردی
استان مازندران رابطهای وجود دارد؟
آيا بین خودآگاهی و مديريت دانش در اداره کل بنادر و دريانوردی استان
مازندران رابطهای وجود دارد؟
آيا بین خودکنترلی و مديريت دانش در اداره کل بنادر و دريانوردی استان
مازندران رابطهای وجود دارد؟
آيا بین هوشیاری اجتماعی و مديريت دانش در اداره کل بنادر و دريانوردی
استان مازندران رابطهای وجود دارد؟
آيا بین مهارتهای اجتماعی و مديريت دانش در اداره کل بنادر و
دريانوردی استان مازندران رابطهای وجود دارد؟

 -3-1مباني نظری

 -1-3-1تعریف هوش هیجاني

از منظر دکتر دانیل گلمن ( )1999هوش هیجانی «شامل توانايیهايی
مانند برانگیختن فرد ،استقامت در مقابل استیصال ،کنترل تکانه ،تأخیر در
کامرواسازی ،تعديل خلق و خوی پرهیز از استرسهای مخرب به منظور
جلوگیری از اختالالت فکری ،همدلی و امیدواری است».
پیتر سالووی و جان ماير ( )1991اظهار داشتند که« :هوش هیجانی
توانايی درک هیجانها و عواطف به منظور دستیابی به ايجاد هیجان است
تا ضمن کمک به تفکر بهتر بتواند منجر به شناخت هیجانها و عواطف نیز
شود و هماهنگی الزم میان عواطف و احساسات را برای ارتقای عاطفی و
هوشی فراهم آورد».
بارون ( )1991معتقد است هوش هیجانی «مجموعهای از قابلیتهای
غیرشناختی و مهارتهايی است که به فرد امکان میدهد تا بتواند در برابر
خواستهها و فشارهای محیطی از عهده آنها برآيد».
هوش هیجانی در واقع داشتن مهارتهايی است تا بدانید چه کسی
هستید و چه افکار ،احساسات ،عواطف و انسجام رفتاری داريد .به عبارت
ديگر هوشهیجانی ،توانايی درک و شناخت صحیح هیجانها ،عواطف،
صداقت و آگاهی نسبت به احساسات خود و ديگران است .هوش هیجانی
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مديريت دانش با ايجاد ،توسعه و ترويج دانش و تمرکز بر دارائیهای
غیر فیزيکی سازمان (تجارب و دانش کارکنان) ،شرايطی را برای بروز رفتار
کارآفرينانه فراهم میکند و باعث به وجود آمدن سازمانهای کارآفرين
میشود که مجموعه اين اقدامات تأثیر مستقیمی بر روی رشد و توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سازمان دارد .در واقع میتوان گفت که
سازمانها اگر بخواهند از رويکرد کارآفرينی برای نیل به اهداف خود يعنی
بقای رشد و توسعه بهرهمند شوند بايستی با مديريت بر دانش شرايط را
برای بروز رفتار کارآفرينانه فراهم نمايند (کوشکی و همکاران.)1339 ،
سازمانهای متعالی از طريق اندازهگیری ،مديريت و توسعه منابع
ناملموس ،شامل سرمايه انسانی ،سرمايه ساختاری و سرمايه ارتباطی و نیز
با بهکارگیری فرآيند و استراتژیهای خلق ،کسب ،تسهیم و کاربرد دانش
به بهبود عملکرد حوزه منابع انسانی کمک میکنند (قلیچ لی.)1339 ،
با بررسی مبانی نظری انديشمندان حوزه مديريت دانش ،روشن
میشود که مديريت دانش درصدد است تا با ايجاد راهکارهای مناسب،
دانش مورد نیاز کارکنان را در سازمان بهبود دهد و مسبب ارتقای جايگاه
سازمانی و تحقق هرچه بهتر اهداف سازمانی شود .در اين زمینه نقش
کارکنان سازمان به عنوان منابع انسانی بسیار حیاتی میباشد ،چه بسا عدم
توجه به آنان عمال دستیابی به موفقیت در جهت کسب ،ثبت ،انتقال و
بهکارگیری دانش را با شکست روبرو خواهد ساخت.
با توجه به اهمیت هوش هیجانی و تأثیر آن بر رفتارهای سازمانی
کارکنان به عنوان مهمترين رکن تحقق اهداف سازمان ،اين پژوهش بر آن
تا با بررسی و شناسايی رابطه بین اين دو متغیر گامی کوچک در راستای

اهداف سازمانی بردارد .همانطور که در شکل ( )1نشان داده شده ،مسئله
اصلی اين تحقیق اين است که :آيا اساساً بین هوش هیجانی و مؤلفههای
آن (خودآگاهی ،خودانگیختگی ،خودکنترلی ،همدلی و مهارتهای
اجتماعی) و مديريت دانش کارکنان اداره کل بنادر و دريانوردی استان
مازندران رابطهای وجود دارد؟

تبیین رابطه هوش هيجاني و مدیریت دانش (مطالعه موردی :اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) /دکترعبدالصمد خلعتبری
توانايی درک و فهم هیجانها و عواطف است به منظور تعمیم آن به عنوان
حامی انديشه ،شناخت هیجانها و دانش هیجانی ،تا بتوان آنها را نظم داده
و موجبات رشد عقلی ،عاطفی و هیجانی را فراهم آوريم (آقايار و شريفی
درآمدی.)1331 ،

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

از طريق شناخت عمیق عواطف ،هیجانها و حاالت روانی ديگران،
نقاط قوت و ضعف و توانايی ارزيابی صحیح از خود به دست میآيد و به
عبارتی در خودآگاهی شما هیجانات و احساسات خود را بخوانید و از آنها
آگاه باشید .خودآگاهی به افراد اجازه میدهد تا نقاط قوت و محدوديتهای
خود را بشناسند.

خودمديريتی:

توانايی کنترل و اداره کردن عواطف و هیجانها ،توانايی حفظ آرامش
در شرايط بحرانی و استرسزا ،توانايی خودانگیزشی و ابراز منويات درونی
است .به عبارتی خودمديريتی توانايی کنترل عواطف و هیجانات و
رفتارهای صادقانه و درست است .افراد با مهارت خودمديريتی اجازه
نمیدهند بدخلقیها در طول روز از آنها سر بزند و میدانند منشأ بدخلقیها
کجاست و ممکن است چقدر طول بکشد.

آگاهی اجتماعی:

افراد دارای اين مهارت دقیقاً میدانند که گفتار و کردارشان بر ديگران
تأثیر میگذارد و میدانند اگر تأثیر رفتارشان منفی باشد آن را تغییر دهند.
يک نمونه از مهارت آگاهی اجتماعی ،همدلی است .همدلی يعنی توانايی
ورود به احساسات ديگران يا توانايی درک احساسات کارکنان در فرآيند
تصمیم گیری هوشمند فردی يا گروهی است.

مديريت روابط:

شامل برقراری ارتباطات ،تأثیرگذاری ،تشريک مساعی و کار گروهی
است .از اين مهارت میتوان در جهت گسترش شور و اشتیاق و حل
تعارضات استفاده کرد .مهارتهای خودآگاهی و خودمديريتی مربوط به
حوزه فردی است اما مهارتهای آگاهی اجتماعی و مديريت روابط به
چگونگی برقراری رابطه با افراد و اجتماع برمیگردد و بیشتر به توانايی
افراد در حفظ صحیح روابط خود با ديگران میپردازند( .آقايار و شريفی
درآمدی.)1331 ،

 -3-3-1کاربرد هوش هیجاني در محیط کار
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احساسات و عواطف هیچ وقت دست از سر ما برنمیدارند .در خانه،
سرکار ،در راه خانه ،آنها همه جا و همه وقت با ما هستند .مالحظه نیز ندارند!
هرگز نمیتوانید به اين بهانه که میخواهید به سرکار خود برويد ،آنها را در
خانه پشت سر خود بگذاريد .آنها همیشه مثل مدعیانی زير گوشمان وزوز
میکنند .هرچه زودتر صدايشان را بشنويد و از آنها آگاهی يابید ،و هرچه
زودتر آنها را بشناسید ،زودتر میتوانید کنترل کار و زندگی خود را به دست
بگیريد .درک ،شناخت و مديريت احساسات و عواطف تنها راه بهره وری و
بازدهی باال در کار و زندگی است و يگانه حامی و راهنمای شما در رسیدن به
اهدافتان محسوب میشود (براد بری ،و همکاران.)1333 ،

هوش هیجانی به عنوان عاملی واسطهای و سازماندهنده میتواند،
موجب بهبود عملکرد گروهی شود زيرا برای گروه اين امکان را فراهم
میکند که به طور سريع به شکل هماهنگ و مؤثر درآيد .به نظر میرسد،
گروههايی که از نظر هوش هیجانی در حد پايین قرار دارند ،جهت کار
کردن مؤثر در قالب يک گروه هماهنگ به وقت بیشتری نیاز داشته باشند
(سبحانی نژاد و يوزباشی.)1331 ،
گلمن میگويد کارکنان به ويژه مديران و رهبران نیازمند درجه بااليی
از هوش هیجانی هستند .چرا؟ چون آنان کسانی هستند که سازمان را به
جامعه معرفی میکنند و با بسیاری از افراد در داخل و خارج سازمان تعامل
دارند و نقش مهمی در ايجاد روحیه کارکنان دارند .رهبران با ويژگی
همدلی قادرند نیازهای کارکنان را شناخته و با دريافت بارخور سازنده آن
نیازها را برطرف نمايند .دانیل گلمن میگويد شغلهای مختلف نیازمند
انواع هوش هیجانی هستند به عنوان مثال موفقیت يک فروشنده نیازمند
نوعی همدلی است تا بتواند روحیات مشتری را تشخیص داده و از
مهارتهای ارتباطی نیز برای تصمیم گیری استفاده نمايند که چه موقع نزد
مشتری سکوت کند يا اينکه کاالی خود را معرفی نمايد .اما موفقیت يک
نقاش يا تنیس باز حرفهای بستگی به مهارتهای خود انضباطی فردی و
انگیزش دارد (آقايار و شريفی درآمدی.)1331 ،

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

مديران و کارکنان فاقد اين قابلیت در تعامل با ديگران به سرعت
عصبانی و رنجیده میشوند در نتیجه آنها در روابط کاری و فردی با ديگران
با مشکل مواجه شده و رفتاری تهاجمی و خشن از خود نشان میدهند .آنها
اشتباهات خود را نمیپذيرند و از آنها نیز پند نمیگیرند .بنابراين از انتقاد
سازنده گريزاناند و نمیتوانند با يک خودآگاهی واقعگرايانه به نقاط قوت و
محدوديتهای خود پی ببرند (آقايار و شريفی درآمدی.)1331 ،

ابتکار:

مديران و کارکنانی که در مواجه با حوادث يا مشکالت به جای اعمال
رفتارهای فعاالنه و مفید واکنشهای تدافعی نشان میدهند ،دائماً خودشان
را در يک وضعیت بحران روانی میبینند .وقتی آنها نتوانند از قوه ابتکارشان
استفاده کنند ،ممکن است فرصتهای استراتژيک ارزشمندی را از دست
بدهند؛ زيرا فرآيند برنامهريزی با تجزيه و تحلیل گذشته کافی نبوده يا
ممکن است در مقابل يک ريسک محاسبهشده مقاومت کنند.

تصمیم گیری درست:

اگر مديران يا کارکنان توانايی الزم برای اخذ تصمیمات صحیح و
درست را نداشته باشند بیشترين آثار آن را زمانی نشان میدهند که در
شرايط هرج و مرج و يا عدم قطعیت قرار بگیرند .افرادی که در
تصمیمگیری ضعیفاند نسبت به کسانی که قدرت تجزيه و تحلیل دارند،
زمان زيادی را صرف تصمیمگیری میکنند زيرا )1( :ممکن است جرئت و
شهامت انتخاب نداشته باشند )2( ،از مسئولیتپذيری گريزان باشند و ()3
نسبت به اجـرای کامل تصمیـم ،تعهـد و پايبنـدی الزم را نـداشته باشنـد
(آقايار و شريفی درآمدی.)1331 ،
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همدلی:

وقتی مديران و رؤسا به هنگام بحران و يا عدم قطعیت از خود به
اندازه کافی همدلی نشان ندهند از ديدگاه کارکنان افرادی بیتفاوت،
بیتوجه و غیرقابل اعتماد جلوه میکنند ،اين امر باعث میشود کارکنان
کمتر در کارها مشارکت و يا ارتباط برقرار کنند.

ارتباط:

مديران و کارکنان در صورت عدم استفاده صحیح از مهارتهای
ارتباطی در زمان هرج و مرج يا بحران با موانع گستردهای برای انجام کار
مواجه میگردند .بدون برقراری ارتباط صحیح آنها سعی میکنند از
گفتگوهای دوجانبه در مورد موضوعات مهم پرهیز کرده و غالباً سعی
میکنند اخبار و اطالعات خوب را به ديگران برسانند و اخبار بد و ناخوشايند
را ازديگران مخفی کنند که اين کار به فضای اعتماد حاکم بر سازمان لطمه
وارد میسازد (آقايار و شريفی درآمدی.)1331 ،

نفوذ:

وقتی افراد از نظر مهارت نفوذگذاری بر ديگران ضعیف باشند به جای
کسب حمايت و پشتیبانی آنها را فراری میدهند که در نهايت مجبور
میشوند همیشه کارشان را به تنهايی انجام داده و حتی مخالف کار گروهی
باشند .در اين شرايط ترغیب کارکنان برای ابراز عقیده و شرکت در
چالشهای مفید خیلی دشوار خواهد بود.

تطبیق پذيری:

بدون افزايش توان و تطبیق به هنگام مواجه با بحران و عدم قطعیت
بسیاری از مديران و رؤسا با قرار گرفتن در شرايط جديد از خود واکنش
منفی نشان میدهند و يا ممکن است با تغییر اولويتهای کار ،بیش از حد
به ديگران هیجان وارد کنند .تمايل فزاينده به تحت فشار قرار دادن
ديگران يا گرايش به برخوردهای تند و مشاجره با کارکنان که در اثر
ناکامی و عدم تحقق اهداف به وجود میآيد ،شدت يافته و مشکالت
جديدی را ايجاد میکند ،بنابراين ضروری است واکنشها و تاکتیکهای
خود را متناسب با شرايط جديد تطبیق دهند و در نهايت بدون تعارف
پذيرای چالشهای جديد باشند.
وقتی افراد به لحاظ مهارت خودمديريتی در سطح پايینی باشند معموالً
در شرايط استرسزا از خود واکنشهای تکانشی يا نسنجیدهای نشان
میدهند .در مواجه با تغییرات سريع محیطی يا بروز تضاد در محیط کار
احتماالً دچار استرس (فشار روانی) ،خشم يا عصبانیت میشوند و همچنین
گاهی اوقات در مقابل مشکالت به طريق غلط يا محرب پاسخ میدهند و
اغلب باعث پیامدهای غیرمنتظره میشوند (آقايار و شريفی درآمدی.)1331 ،
مديريت دانش يک فعالیت گروهی و مشارکتی است و تمامی افراد در
کلیه سطوح سازمانی بايد در آن دخیل باشند .هماهنگی گروهی و ايجاد
فرهنگ سازمانی انعطافپذير برای نیل به اهداف مديريت دانش در سازمان
مؤثر است .برنامههای مديريت دانش بايد کامالً سازمانيافته ،قابل ارزيابی
و اجرا در بافت سازمانی مربوطه باشد (گلچین پور.)1331 ،
مديريت دانش فرآيند شناسايی ،کسب ،توسعه ،اشتراک ،بهکارگیری،
نگهداری و ارزيابی منبع استراتژيک دانش در يک جو يادگیرنده برای
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ابعاد مديريت دانش از ديدگاههای گوناگونی بررسی شده است و
محققان مختلف هريک از زاويه خاصی به آن نگريستهاند .از يک ديدگاه،
3. Amrit Tiwana, 2002
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افزايش قابلیتها و توانايیهای سازمان بهمنظور بهسازی و بالندگی
سازمانی در يک محیط متغیر پوياست (میر کمالی.)1339 ،
مديريت دانش بهعنوان يک فرايند سیستماتیک جهت پیدا کردن،
انتخاب ،سازماندهی ،چکیدهسازی و ارائه اطالعات در جهت افزايش درک
و فهم کارکنان از حوزه خاص مورد عالقهشان میباشد .مديريت دانش به
سازمان در کسب ،درک و بینش حاصل از تجربه خود کمک میکند.
فعالیتهای خاص مديريت دانش به تمرکز سازمان بر اکتساب ،ذخیرهسازی
و بهکارگیری دانش برای مواردی از قبیل حل مسئله ،يادگیری پويا،
برنامهريزی استراتژيک و تصمیمگیری کمک میکند که درنهايت موجب
کارآفرينی میشود (باقری.)1339 ،
مديريت دانش فرايند کشف ،کسب ،توسعه و ايجاد ،تسهیم ،نگهداری،
ارزيابی و بهکارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در
سازمان است که از طريق ايجاد پیوند بین منابع انسانی ،فناوری اطالعات و
ارتباطات و ايجاد ساختاری مناسب برای دستيابی به اهداف سازمانی
صورت میپذيرد (صلواتی و همکاران.)1390 ،
آمريت تیوانا 3مديريت دانش را ترکیب متغیری از تجربه کارکنان،
ارزشها ،ديدگاههای تخصصی و يافتههای درونی و شهودی میداند که
محیطی را برای ارزيابی و مشارکت دادن تجربهها و اطالعات تازه فراهم
مینمايد .اين مديريت در اذهان کارکنان نهفته است ،اما اغلب در فرهنگ
سازمان جلوه میکند و شامل فعالیتهای روزمره ،فرآيندها ،سیستمها و
هنجارها است (ای مکناب.)1390 ،
مديريت دانش مجموعهای از فرآيندها برای فهم و بهکارگیری منبع
استراتژيک دانش در سازمان است .مديريت دانش رويکردی ساختيافته
است که رويههايی را برای شناسايی ،ارزيابی ،سازماندهی ،ذخیره و
بهکارگیری دانش بهمنظور تأمین نیازها و اهداف سازمان برقرار میسازد
(.)Alavi & Tiwana, 2002
دانش در برگیرنده داده ،اطالعات و دانش ضمنی است و مديريت
دانش فرآيندی است که به خلق ،تسهیم ،نشر و کاربرد دانش در سازمان
میپردازد .هنگامیکه دانش مورد استفاده قرار گیرد ،يادگیری رخ میدهد
که اين امر به نوبه خود ،میزان دانش موجود در سازمان را بهبود میبخشد
(.)Darroch & Mcnaughton, 2003
مديريت دانش فرايندی است که به سازمانها جهت تسلط بر
اطالعات و دانش مهم که بخشی از حافظه سازمان است و معموالً در يک
قالب بدون ساختار میباشد و برای موفقیت سازمان ،دانش شکلی از سرمايه
است که بايد در يک قالب و شکلی که بتواند بین افراد مبادله شود ،وجود
داشته باشد و همچنین در کل سازمان توسعه يابد (.)Lai & Lee, 2007
مديريت دانش رويکردی برای ايجاد سازمانی است که اعضای آن بتوانند
دانش را کسب ،تسهیم و خلق کرده و يا آن را برای فعالیتهای
تصمیمگیری خود بهکار برند (.)Karkoulian Et Al, 2008

تبیین رابطه هوش هيجاني و مدیریت دانش (مطالعه موردی :اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) /دکترعبدالصمد خلعتبری
مديريت دانش سه عنصر کسب دانش ،انتشار دانش و پاسخگويی به دانش
را در برمیگیرد (.)Darroch & Mcnaughton, 2003
ديدگاه ديگری حاکی از آن است که فعالیتهای مديريت دانش تمامی
مراحل الزم از خلق دانش تا بهرهبرداری از دانش را شامل میشود و با
هشت فعالیت خلق ،کسب ،تسخیر و بیان ،تجمیع ،تسهیم ،ادغام،
بهکارگیری و بهرهبرداری از دانش جديد سروکار دارد ( & Alavi
.)Leidner, 2001
از نظر بهات ،چرخه مديريت دانش شامل فعالیتهای کسب ،ثبت،
انتقال ،خلق و کاربرد دانش در سازمان است .خلق دانش ،در رابطه با ايجاد
دانش جديد در سازمان است و بر ايجاد دانش رسمی تأکید میکند .کسب
دانش به معنای کسب دانش جديد از شرکای خارجی است و در بسیاری از
صنايع بهعنوان يک الزام رقابتی قلمداد میشود .ثبت دانش در برگیرنده
مجموعه فعالیتهايی است که بهمنظور ثبت و مستندسازی دانش موجود
در سازمان انجام میشود .برای مثال فعالیتهايی مانند استفاده از پايگاه
داده برای ثبت دانش سازمانی يا مستندسازی تجربیات موفق و ناموفق در
اين مقوله جای میگیرد (.)Bhatt, 2001
انتقال دانش به اين معناست که دانش بايد به شکل مفیدی برای
تمامی افرادی که در هر زمانی و مکانی به آن نیاز دارند در دسترس باشد.
فناوریهای جديد مانند اينترنت و نظامهای پشتیبانی از تصمیمگیری و
جلسات بحث گروهی به انتقال دانش کمک میکنند (.)Bose, 2004
کاربرد دانش و بهرهبرداری از آن دربرگیرنده فعالیتهای استفاده از
قابلیتهای سازمانی از طريق بهکارگیری دانش در محصوالت و خدمات
قابل فروش و تولید مجدد آنها میباشد (.)Nielsen, 2006
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مزايای مديريت دانش شامل استفاده مجدد از دانش موجود و اجتناب
از تکرار هزينهها برای حل مسائل تکراری است .مديريت دانش دوره زمانی
بیان مسئله تا شفافسازی آن را کاهش میدهد ،میتواند بازاريابی را
تسريع کند و از طريق بازاريابی دقیق يا تشخیص نیازمندیهای مشتری به
سازمان کمک کند .همچنین سازمان میتواند از دانش ذخیرهشده برای
برطرف نمودن طیفی از مشکالت مانند تولید محصول جديد ،برنامهريزی
تبلیغات ،رسیدگی به شکايات مشتری و غیر آن ،استفاده کند (سهرابی و
دارمی.)1339 ،
مديريت دانش همچنین موجب افزايش کارايی داخلی ،هماهنگی
خدمات مشتريان و سودآوری کلی میشود ( .)Guptara, 2000دانش
سازمانی از طريق ارائه محیط بهبوديافته برای توسعه دانش جديد و استفاده
از تجربة حل مسائل ،ارزشآفرينی میکند.
مديريت دانش به شفافیت در فرآيند يکپارچهسازی دانش ساير گروهها
نظیر کارکنان نیز کمک میکند ( .)Curado & Ramos, 2010مديريت
دانش ،يکپارچهسازی دانش بین گروههای متفاوت يا بخشها را تسهیل
میکند .مديريت دانش به تسهیل جريان دانش در سازمان کمک میکند و
میتواند باعث يکپارچهسازی سريعتر و مؤثرتر دانش مرتبط با مشتری شود
(.)Retna & Tee, 2011
بیشتر شرکتهای خصوصی به اهمیت دانش و مديريت آن برای
کسب مزيت رقابتی و بقا در صحنه رقابتی پی بردهاند .تجربه نشان داده

است که موضوع مديريت دانش بحثی نیست که اهمیت خود را از دست
دهد بلکه با توجه به سرعت تغییرات محیط ارزششان روزبهروز بیشتر
میشود .جهانیشدن و تنوع نیروی کار ،پويايیهای محیط کار امروزی را
متحول کرده است .قواعد تسهیم دانش سنتی ،يادگیری و آموزش در
سازمانها در حال تغییر است (.)Sauve, 2007
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سه مفهوم دانش از ايده مؤثربودن سرمايهگذاری در نظامهای مديريت
دانش برای اجرای موفقیتآمیز برنامههای مهم دولتی مانند دولت
الکترونیک ،امینت ملی ،خصوصیسازی و ارائه مبتنی بر بازار خدمات
دولتی ،همکاری و مديريت ،حمايت میکند .اين مفاهیم دانش عبارتاند از:
( )1دانشی که در اختیار کارکنان سازمان و افرادی از بیرون سازمان است
سرمايه فکری يک سازمان را تشکیل میدهد؛ سرمايه فکری به اطالعات
ثبتشده و يادآوری شده ،تجارب و استعداد انسانی اشاره دارد )2( ،مفاهیم
مديريت دانش سازمانهای يادگیرنده و فرآيند بهترين نمونهها اجزای
اصلی دستور کار مديريت ارشد میباشند .اين دو مفهوم ،زمان ،هزينهها و
کیفیت سازمان را از طريق روندهای مديريت دانش بهینه میسازند و ()3
شناسايی و مديريت دانش پايهای يک سازمان ،بنیان تمامی فرآيندهای
دولت الکترونیک را تشکیل میدهد (ای مکناب.)1390 ،

 -5-1پیشینه پژوهش

زعیمی و همکاران ( ،)1333با بررسی ارتباط بین سبکهای رهبری
مديران پرستاری و توانمندی پرسنل پرستاری پژوهشی انجام دادند و
دريافتند که هوش هیجانی در مديريت دانش پرسنل تاثیری ندارد .امینی در
سال  1333در پژوهشی با عنوان رهبری عاطفی دريافت که ارتباط بین
ابعاد هوش هیجانی با مديريت دانش دارای همبستگی ضعیفی میباشد.
انصاری رنانی در سال  1334پژوهشی با هدف تبیین رابطه هوش هیجانی
با رهبری تحول آفرين در مديران صنعت بیمه دريافت که رابطه معناداری
بین خودآگاهی برکار تیمی و جوامع يادگیرنده از شاخصهای مديريت
دانش وجود دارد؛ اما از نظر نقش معکوس به ازای يک واحد تغییر در
شاخص خودآگاهی بر مديريت دانش اثر کاهشی دارد.
لطیفیان و سیف ( ،)1331در پژوهشی با هدف بررسی تاثیر خودآگاهی
بر اختالالت روابط بین فردی دانشجويان دريافتند بعد خودآگاهی تنها
شاخص موثر بر مديريت دانش است ،البته با اثر کاهشی ،يعنی به ازای يک
واحد تغییر در اين شاخص بر مديريت دانش اثر کاهشی دارد .مختاری پور
و سیادت ( ،)1331پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی و
بازدهیهای رهبری مديران گروههای آموزشی دانشگاه اصفهان انجام بر
اساس مدل برنارد باس ،دريافتند بین هوش هیجانی و بازدهیهای رهبری
رابطه معناداری وجود دارد و همبستگی ضعیفی بین مولفههای هوش
هیجانی و مديريت دانش وجود دارد.
يعقوبی نور و همکاران ( ،)1333پژوهشی با هدف بررسی هوش
عاطفی و سبک رهبری تحولآفرين در صنعت ريختهگری شهر قم دريافتند
هوش عاطفی با سبک رهبری تحولآفرين رابطه معناداری دارد ،با اين
تفاوت که به ازای يک واحد تغییر در شاخص خودآگاهی بر مديريت دانش
اثر کاهشی دارد.
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ناظم و الجوردی ( ،)1390پژوهشی با هدف تبیین رابطه بین هوش
هیجانی مديران و مديريت دانش در صنعت نفت دريافتند که بین هوش
هیجانی و مديريت دانش رابطه وجود ندارد .در حالی که بین خودآگاهی و
مديريت دانش ارتباط معناداری وجود دارد و بین هوش هیجانی و ابعاد
مديريت دانش همبستگی ضعیفی وجود دارد .ناظم و همکاران ( ،)1392در
پژوهشی با هدف تبیین رابطه هوش هیجانی و مديريت دانش در دانشگاه
هنر دريافتند که بین هوش هیجانی مديران و ابعاد آن و مديريت دانش
رابطه وجود دارد.
وينبرگر ( ،)2003پژوهشی در رابطه با سنجش ارتباط بین هوش
هیجانی ،سبک رهبری و حاالت درکشده رهبری انجام داد .نتیجه آن
مبتنی بر فقدان نشانهای بر وجود ارتباط بین ترکیبات متنوع از سبکهای
رهبری و هوش هیجانی میباشد و اعالم میدارد که بین هوش هیجانی
مديران و مديريت دانش همبستگی وجود ندارد .رنی ( ،)2001در پژوهشی
مبنی بر ارتباط هوش هیجانی و حاالت موثر رهبری دريافت که هیچ نشانه
ای مبنی بر ارتباط بین هوش هیجانی و تاثیرات رهبری وجود ندارد ،و بین
ابعاد هوش هیجانی و مديريت دانش همبستگی ضعیفی وجود دارد.
مه نگار و پیکاریفر ( ،)2013در پژوهشی با هدف تبیین رابطه
مديريت دانش و عملکرد پرسنل دانشگاه پیام نور منطقه 3دريافتند که بین
مديريت دانش به عنوان متغیر مستقل پژوهش و عملکرد کارکنان دانشگاه
پیام نور منطقه  3رابطه معناداری وجود دارد .از بین متغیرهای مديريت
دانش به ترتیب فناوری اطالعات ،فرهنگ سازمانی ،استراتژی ،فرايندهای
نظاممند بیشترين قابلیت را برای پیشبینی عملکرد کارکنان را دارند.
میرزاگلی و همکاران ( ،)2013در پژوهشی با هدف تبیین رابطه بین
فرهنگ سازمانی و تحول دانش و نقش هوش هیجانی به عنوان يکی از
ويژگیهای مهم شخصیتی در سازمان تحقیقاتی دريافتند که تمام ابعاد
انتقال دانش در وضعیت مناسبی با فرهنگ ادهوکراسی دارد ،و در اين بین
وضعیت متغیرهای جامعهپذيری و درونیسازی نسبت به ساير مولفهها بهتر
میباشد .همچنین برخی از مولفههای هوش هیجانی بهطور قابلتوجهی بر
انتقال دانش شخصی تاثیر دارد .اکبر اصفهانی و همکاران ( ،)2013در
پژوهشی با هدف تبیین رابطه مديريت دانش و هوش هیجانی در بانک
ملی قم دريافتند که رابطه معناداری بین مديريت دانش و هوش هیجانی
وجود دارد و مديران با هوش هیجانی باالتر میتوانند در مديريت دانش و
اطالعات سازمان و کارکنان نقش پررنگتری را ايفا کنند.

 -2روش شناسي پژوهش

 -1-2روش گردآوری دادهها

جهت اخذ دادهها از روشهای کتابخانهای نظیر اينترنت ،کتب دانشگاهی
مرتبط ،مقاالت و پاياننامههای مربوطه با تأکید بر مطالعات و يافتههای
پنج سال اخیر ،استفاده شده است .در روش میدانی اين پژوهش نیز از ابزار
پرسشنامه بهمنظور جمعآوری دادهها بهرهگیری شد .ازاينرو ،سعی شد با
بررسی پرسشنامههای متنوع ،با تمرکز بر فرضیههای پژوهش بهترين و
کارآترين پرسشنامه انتخاب شود .به اين منظور از پرسشنامه تعديليافته
هوش هیجانی شرينگ و مولفههای با طیف  9درجهای لیکرت ،استفاده
شده است.بهمنظور بررسی متغیر وابسته پژوهش از پرسشنامه مديريت
دانش تعديلشده مدل بهات ( 4)2001که در پاياننامه مقطع کارشناسی
ارشد حیدرزاده 9در سال  ،1391بهصورت مشترک استفاده و تأيید ،و بر
اساس مقیاس  9درجهای لیکرت تهیه شده بود ،استفاده گرديد.

 -3تجزیه و تحلیل دادهها

قبل از انجام آزمونهای آماری بايد از توزيع نرمال بودن دادهها جهت
انتخاب روش آزمون مناسب ،آگاهی يافت .برای نیل به اين هدف از آزمون
کلومگروف اسمیرنوف استفاده شد .جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای
تحقیق به اين شرح عمل شد:
توزيع متغیرهای تحقیق نرمال است

توزيع متغیرهای تحقیق نرمال نیست
جدول ( :)1آزمون کلموگروف اسمیرنوف
متغیر

سطح معناداری

خودانگیختگی
خودآگاهی
خود کنترلی
هوشیاری اجتماعی
مهارت اجتماعی
هوش هیجانی

0/133
0/204
0/031
0/034
0/011
0/199

مديريت دانش

0/333

{

 Zکلموگروف اسمیرنوف
1/191
1/013
1/902
1/210
1/301
1/121
0/901

4. Bhatt, 2001.

 .9بررسی نقش سرمايه فکری در توسعه مديريت دانش سازمان (مطالعه موردی:
شرکت آب منطقهای آذربايجان شرقی) ،پاياننامه مقطع کارشناسی ارشد ،رشته
مديريت صنعتی گرايش تولید عملیات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز.
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اين پژوهش به جهت ماهیت در دستهبندی تحقیقات کاربردی ،و از
نظر هدف پژوهش در دستهبندی تحقیقات توصیفی با مشخصه پژوهش
پیمايشی و روش مقطعی ،و مشخصه همبستگی و روش همبستگی دو
متغیره و تحلیل رگرسیونی قرار میگیرد .جامعه آماری پـژوهش حاضـر را
تمامی کارکنان ستادی اداره کل بنادر و دريانوردی استان مازندران شاغل
در بنـادر نوشهر و فريدونکنار در بخشهای عملیاتی و پشتیبانی ،بـا حداقل

تحصیالت فوقديپلم ،را تشکیل میدهند .تعداد کل کارکنان بر اساس
آخرين اطالعات موجود تا سال  1393و گردآوری دادههای آماری 191 ،نفر
بوده است .پژوهشگر با مشورت با استاد راهنما و تعدادی از خبرگان اداره
کل که قبالً نیز فعالیتهای پژوهشی مشابه در اين اداره کل انجام داده
بودند تعداد کل نمونه انتخابی را با احتمال ريزش  10درصدی و بر اساس
فرمول کوکران  149نفر انتخاب شد .پس از پخش پرسشنامهها بین
نمونههای آماری همانطور که انتظار میرفت بخشی از پرسشنامهها
تکمیل نشد و نمونه نهايی به تعداد  131نفر تقلیل يافت .اين تعداد ،از
مقدار برآورد اولیه فرمول کوکران بیشتر بود.

تبیین رابطه هوش هيجاني و مدیریت دانش (مطالعه موردی :اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) /دکترعبدالصمد خلعتبری
با توجه به جدول ( )1سطح معناداری تمامی دادهها بیش از 0/09
است ،از اين رو میتوان گفت توزيع دادههای بهدست آمده از پرسشنامه
نرمال است .به همین منظور برای آزمون فرضیهها از آمار پارامتريک
میتوان استفاده کرد.
در اين بخش به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته میشود که از
آزمون همبستگی پیرسون در حالت دو طرفه طبق فرضهای آماری زير
بررسی میشود:

پرسشهای فرعی در بارة رابطة بین ابعادمختلف هوش هیجانی از
قبیل خودانگیختگی ،خودکنترلی ،مهارتهای اجتماعی و هوشیاری
اجتماعی با مديريت دانش میباشد .به عبارت ديگر پرسشهای فرعی به
اين شرح است :آيا بین ابعاد مختلف هوش هیجانی و مديريت دانش رابطة
معناداری وجود دارد؟ جدول ( )2ضريب همبستگی پیرسون بین ابعاد
مختلف هوش هیجانی و مديريت دانش را نشان میدهد.
جدول( :)2ضریب همبستگي پیرسون بین
ابعاد هوش هیجاني و مدیریت دانش

ضريب
همبستگی
مدیریت پیرسون
دانش سطح
معناداری

مهارتهای هوشیاری
خود
خودآگاهي خودکنترلي
اجتماعي اجتماعي
انگیختگي
0/119

0/340

0/000

0/000

**

0/994

0/312

0/000

0/000

**

تعداد

**

**

0/113

0/000

133

** همبستگی در سطح خطای  0/01معنادار است
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به منظور تبیین رابطه همبستگی بین دو متغیر از دو فرض  H0و H1
استفاده میشود به طوريکه  H0فرض عدم وجود رابطه معنادار بین دو
متغیر را بیان میکند و  H1فرض مخالف مبنی بر وجود رابطه معنادار بین
دو متغییر را نشان میدهد .همانطور که جدول ( )2نشان میدهد ،با توجه
به اينکه سطح معناداری هر يک از ابعاد هوش هیجانی کوچکتر از 0/09
و مقدار آن برابر با صفر است .بنابراين فرض عدم وجود رابطه همبستگی
معنادار بین خود انگیختگی و مديريت دانش رد شده و رابطه همبستگی
معنادار بین خود انگیختگی و مديريت دانش تائید میشود و اين همبستگی
برابر با  0/119میباشد .بنابراين در سطح خطای  0/01و با سطح اطمینان
 %99میتوان گفت بین ابعاد هوش هیجانی (خود انگیختگی ،خودآگاهی،
هوشیاری اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و خودکنترلی) با مديريتدانش
رابطه معناداری وجود دارد .در اين بین بیشترين همبستگی را مهارتهای
اجتماعی با  0/312و کمترين را هوشیاری اجتماعی با  0/113با مديريت
دانش دارد.

 -2-3سؤال اصلي

جدول( :)3ضریب همبستگي پیرسون بین هوش هیجاني و مدیریت دانش
هوش هیجاني مدیریت دانش

{

 -1-3پرسشهای فرعي

**

جدول ( )3نشان میدهد ،سطح معناداری کوچکتر از  0/09و مقدار
آن برابر با صفر است .بنابراين فرض عدم رابطه همبستگی معنادار بین
هوش هیجانی و مديريت دانش رد شده و فرض وجود رابطه همبستگی
معنادار بین هوش هیجانی و مديريت دانش تأيید میشود .بنابراين در سطح
خطای  0/01و سطح اطمینان  %99میتوان گفت بین هوش هیجانی و
مديريت دانش رابطه معنادار وجود دارد.

آيا بین هوش هیجانی و مديريت دانش کارکنان اداره کل بنادر و
دريانوردی استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد؟

1

ضريب همبستگی پیرسون

**

سطح معناداری

هوش هیجاني

0/000

تعداد
ضريب همبستگی پیرسون

مدیریت دانش

0/911

**

133

133

0/911

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

133

133

** همبستگی در سطح خطای  0/01معنادار است

در ادامه جهت روشن شدن بیشتر رابطه بین متغیرها از روش
رگرسیون چندگانه استفاده شد ،چراکه همبستگی صرفاً بر وجود و يا عدم
وجود روابط داللت میکند .در اين تحقیق از روش رگرسیون گام به گام نیز
استفاده شد که دارای سه خروجی مهم همبستگی متغیرها ،جدول آنالیز
واريانس و جدول معناداری ضرايب رگرسیون میباشد که به اين شرح
تحلیل میشود:
جدول( :)4ضریب همبستگي دادهها در رگرسیون چند گانه
ضریب تبیین اشتباه معیار
ضریب
ضریب تبیین
تخمین
تعدیل شده
همبستگيR
)R(squre
0/11924
0/991
0/999
0/919

دوربین
واتسون
2/012

همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود ،در تحلیل رگرسیون
خطی ساده ،بین ابعاد هوش هیجانی و مديريت دانش ضريب همبستگی
 0/919میباشد و متغیرهای مستقل قادر به تبیین  %0/999تغییرات متغیر
وابسته میباشند .با توجه به اين که ضريب دوربین واتسون در بازه بین 1/9
تا  2/9قرار دارد و برابر با  2/012است ،بنابراين فرض استقالل خطاها
پذيرفته میشود و امکان استفاده از مدل رگرسیون وجود دارد.
جدول( :)5تحلیل واریانس رگرسیون

مدل

مجموع درجه مجذورات
مجذورات آزادی میانگین

رگرسیون خطي

41/191

9

3/399

باقي مانده

1/301

121

0/014

جمع کل

43/103

132

F

سطح
معناداری

931/931

0/000

در تحلیل واريانس فرض عدم وجود رابطه خطی بین متغیرها بررسی
میشود .در اينجا با در نظر گرفتن رابطه خطی بین متغیرها (رابطه ( ))1و
فرضهای آماری به تحلیل جدول ( )9میپردازيم:
()1
{

صنعت حمل و نقل دریایی /سال سوم /شماره  /1بهار 96
همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود ،مقدار سطح معناداری
کوچکتر از  0/09و برابر با صفر است بر اين اساس فرض برابری با
عدد صفر رد میشود .بنابراين تحلیل واريانس ،اعتبار مدل رگرسیون خطی
را تأيید میکند .خروجی نهايی رگرسیون طبق جدول ( )1ضرايب استاندارد
شده و غیر استاندارد شده رگرسیون را برای تأثیر هوش هیجانی برمديريت
دانش نشان میدهد.
جدول( :)6ضریب استاندارد و استاندارد نشده رگرسیون
مدل

ضرایب
ضرایب
استانداردنشده استانداردشده

t

سطح
معناداری

1/112

0/009

9/310

0/000
0/000

B

خطای
استاندارد

عدد ثابت

0/191

0/033

خودانگیختگي

0/139

0/019

0/239

خودآگاهي

0/294

0/011

0/339

19/392

خود کنترلي

0/131

0/023

0/101

4/199

0/003

0/119

0/139

0/411

9/121

0/000

مهارت اجتماعي 0/194

0/929

0/243

1/091

0/000

هوشیاری
اجتماعي

بتا

با توجه به آنچه در جدول ( )1مشاهده میشود دو گونه ضرايب
استاندارد و استاندارد نشده آورده شده است .با توجه به سطح معناداری عدد
ثابت به عنوان عرض از مبدأ و متغیرهای مستقل که کوچکتر از 0/09
است و برابر با  0/009است ،میتوان گفت که هوش هیجانی توان
پیشگويی مديريت دانش را دارد و تمامی متغیرهای مستقل و عدد ثابت را
میتوان در معادله رگرسیون وارد کرد .معادله رگرسیون رابطه بین ابعاد
هوش هیجانی و مديريت دانش به اين صورت میباشد:

خود انگیختگی=X1
خودآگاهی=X2

خود کنترلی=X3

هوشیاری اجتماعی=X4
مهارت اجتماعی=X9

مديريت دانش= Y

Y=0/191+0/139 x1+0/294 x2+0/131x3+0/119x4+0/194x9

 -4نتیجهگیری
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اطالعات جمعیتشناختی نمونه آماری بررسیشده که شامل کلیه
کارکنان ستادی اداره کل بنادر و دريانوردی استان مازندران با حداقل
تحصیالت فوقديپلم و شاغل در بنادر نوشهر و فريدونکنار میباشد ،به اين
صورت است که  %90/3پاسخدهندگان مرد و  %9/20آنان زن ،حدود %34
متأهل و  %11مجرد ،فوقديپلم حدود  ،%13/9فوقلیسانس  %21/20و
لیسانس  %99/3میباشند.
همانطور که قبال به صورت مبسوط گفته شد هوش هیجانی به
عنوان يک رفتار اثربخش از سوی کارکنان جهت آگاهی از احساسات و
عواطف خود و ديگران ،به منظور کنترل و توانايی همدردی با همديگر
جهت دستیابی به انرژی و ارتباط موثرتر در کار نقش اساسی دارد .اين
توانايی در قابلیت درک احساسات ،نقاط ضعف و قوت خود (خودآگاهی)،

توانايی درک احساسات ديگران و سعی در همدلی با آنان (خودکنترلی)،
داشتن قوه ابتکار جهت ايجاد فضايی بهتر برای انجام امور محوله
(خودانگیختگی) ،ارزش و احترام قايل شدن برای ديگران و برای نظرات و
احساساتشان (هوشیاری اجتماعی) و پرورش ديگران با نفوذ و ايجاد
ارتباط موثر با آنان (مهارت های اجتماعی) بروز میيابد.
بنابراين میتوان گفت که هوش هیجانی به نوبة خود نقش بسیار
مهمی در بهبود عملکرد کارکنان دارد .با توجه به اينکه بنا به اطالعات
موجود هرم سنی اداره کل بنادر و دريانوردی استان مازندران تغییر يافته
است و تا چند سال آينده بخش اعظمی از نیروهای فعال در آستانة
بازنشستگی قرار میگیرند ،استفادة حداکثری از تجارب و اطالعات
ارزشمندی که کارکنان در طول سالیان به دست آوردهاند گنجینة
ارزشمندی است که درصورت برنامهريزی منسجم میتواند عالوه بر ايجاد
شرايـط الزم جهت توسعه و بهبـود وضعیت موجود ،مانع از اتالف
سـرمايههای مادی و معنوی شود .در اين پژوهش تالش شد تا رابطه بین
هوش هیجانی و امکان تاثیرگذاری آن بر مديريت دانش کارکنان بررسی
شود .نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل دادههای آماری و مقايسه آن با
يـافتههای ساير محققین به اين شرح است )1( :بین خودانگیختگی و
مديريت دانش رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به سطح معناداری مدل
رگرسیونی و ضريب استانداردنشده آن مربوط به خودانگیختگی ()0/139
اينگونه استنتاج میشود که هرچه خودآگاهی کارکنان بیشتر باشد و
سازمان شرايطی را فراهم آورد که تالش کارکنان را برای بهبود اوضاع،
تعهد و همسو بودن با اهداف نتیجه داشته باشد ،امکان بهبود وضعیت
مديريت دانش وجود خواهد داشت ،و هرچه خودانگیختگی افراد کمتر باشد،
مديريت دانش آنها با روند کندتری صورت خواهد پذيرفت )2( ،بین
خودآگاهی کارکنان و مديريت دانش رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به
سطح معناداری مدل رگرسیونی و ضريب استاندارد نشده آن مربوط به
خودآگاهی ( ،)0/294اينگونه استنتاج میشود که هرچه خودآگاهی کارکنان
بیشتر باشد و افراد سازمان بتوانند نقاط قوت و ضعف خود را بهتر و بیشتر
شناسايی کنند؛ امکان بهبود وضعیت مديريت دانش وجود خواهد داشت و
هرچه خودآگاهی افراد کمتر باشد ،مديريت دانش آنها با روند کندتری
صورت خواهد پذيرفت )3( ،بین خودکنترلی و مديريت دانش کارکنان رابطه
معنادار وجود دارد .با توجه به سطح معناداری مدل رگرسیونی و ضريب
استاندارد نشده آن مربوط به خودکنترلی ( )0/131اينگونه استنتاج میشود
که هرچه خود کنترلی کارکنان بیشتر باشد و افراد سازمان بتوانند احساسات
ديگران را در برخورد با خود يا در محیط کار بهتر و بیشتر درک کنند امکان
بهبود وضعیت مديريت دانش وجود خواهد داشت و هرچه خود کنترلی افراد
کمتر باشد ،مديريت دانش آنها با روند کندتری صورت خواهد پذيرفت)4( ،
بین هوشیاری اجتماعی و مديريت دانش کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به سطح معناداری مدل رگرسیونی و ضريب استانداردنشده آن
مربوط به هوشیاری اجتماعی ( ،)0/119اينگونه استنتاج میشود که هرچه
هوشیاری اجتماعی کارکنان بیشتر باشد و افراد سازمان بتوانند بیشتر
احساسات همکاران خود را در محیطهای غیرکاری و شخصی درک کنند و
برای نظرات و احساسات آنها ارزش قائل شوند ،امکان بهبود وضعیت
مديريت دانش وجود خواهد داشت و هرچه هوشیاری اجتماعی افراد کمتر
باشد ،مديريت دانش آنها با روند کندتری صورت خواهد پذيرفت )9( ،بین

تبیین رابطه هوش هيجاني و مدیریت دانش (مطالعه موردی :اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) /دکترعبدالصمد خلعتبری
مهارتهای اجتماعی کارکنان و مديريت دانش رابطه معنادار وجود دارد .با
توجه به سطح معناداری مدل رگرسیونی و ضريب استانداردنشده آن مربوط
به مهارتهای اجتماعی ( ،)0/194اينگونه استنتاج میشود که هرچه
مهارتهای اجتماعی کارکنان بیشتر باشد و افراد سازمان بتوانند ارتباط خود
با ديگران را بهتر و بیشتر مديريت کنند و از اين ارتباط در راستای اهداف
سازمانی بهره ببرند ،امکان بهبود وضعیت مديريت دانش وجود خواهد
داشت و هرچه مهارتهای اجتماعی افراد کمتر باشد ،مديريت دانش آنها با
روند کندتری صورت خواهد پذيرفت و ( )1بین هوش هیجانی و مديريت
دانش رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به يافتههای اين پژوهش میتوان
اينگونه گفت که اگر سازمان شرايطی را فراهم آورد تا بتواند هريک از
مولفههای هوش هیجانی را ارتقا دهد میتواند دانش کارکنان را بهتر و
موثرتر مديريت کند .براساس نتايج حاصل از تجريه و تحلیل دادههای
آماری اين پژوهش خودآگاهی بیشترين تاثیر را بر مديريت دانش کارکنان
دارد ،اين امر نشان میدهد که سازمان جهت نیل به اهداف خود در زمینه
مديريت دانش و استفاده بهینه از داشتههای علمی و تچربههای عملی
کارکنان میتواند با ايجاد ظرفیتها و بسترهای مناسب ،به کارکنان کمک
کند تا نقاط قوت و ضعف خويش را بیشتر و بهتر بشناسند و بر پاية
آگاهیهای بهدستآمده گامهای مؤثرتر و موفقتری بردارند.

پیشنهادات:

با توجه به نتايج اين پژوهش موارد زير پیشنهاد میشود )1( :ايجاد
فضايی به دور از استرس برای کارکنان و تالش برای حل مسائل و
مشکالت کارکنان )2( ،بهبود ارتباط مؤثر و مثبت کارکنان با يکديگر و
ارتباط متقابل مديران سازمانی با کارکنان )3( ،ايجاد کارگروهها در سازمان
جهت ارزيابی خطرات ،تهديدات و فرصتهای پیشروی افزايش مهارت-
های اجتماعی کارکنان )4( ،بهبود تصمیمگیری ،ايجاد گروههای کاری
برای مشارکت و فعالیت در روند انجام وظايف )9( ،تقويت روحیه کارکنان
از طريق حمايتهای مالی و معنوی برای بروز ابتکارها و خالقیتها)1( ،
برگزاری منظم نشستهای صمیمانه به منظور تبادل نظر و ابراز احساسات
کارکنان جدای از فضای اداری و محدوديتهای مربوطه )1( ،ارزيابی دقیق
کارکنان در برنامه آموزشی برای مشخص ساختن توانايیهای پايه و
نیازهای فردی آنان )3( ،برقراری ارتباط و پیوند بین آموختهها و تجارب
دنیای واقعی کارکنان )9( ،استفاده از موقعیتهای گروهی برای ايفای نقش
در انجام مهمترين رفتارهای اجتماعی و ( )10بررسی کارشناسی نیازهای
اختصاصی هر فرد و اطالعرسانی به افراد به طور خصوصی و محرمانه.

پیشنهاد برای تحقیقات آينده:
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موارد زير برای پژوهش در آينده پیشنهاد میشود )1( :تبیین رابطه هوش
هیجانی و قابلیت يادگیری کارکنان )2( ،تبیین رابطه هوش هیجانی و
مديريت دانش با میانجیگری تعهدسازمانی و رضايت شغلی )3( ،تبیین
رابطه مديريت دانش و مديريت مشارکتی کارکنان با میانجیگری هوش
هیجانی و ( )4تبیین رابطه مديريت دانش و رفتارشهروندی و اعتماد
سازمانی کارکنان.
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Abstract:

T

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.
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