مقاالت تحليلي-كاربردي

تأثیر مولفههای هوش هیجانی بر تسهیم دانش استراتژیک :موردکاوی
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
آناهیتا صفاجو* ،علی رضاییان ،سجاد شکوهیار

دانشگاه شهید بهشتی

پیشرفتهای اخیر در فناوری اطالعات ،هزینههای مدیریت داده را به میزان قابلتوجهی کاهش داده است .چنین
تغییراتی مفهوم سازمان یادگیرنده ،سازمانهای دانشی و مدیریت دانش را وارد ادبیات مدیریت نموده است .در محیط
رقابتی کس��ب و کار امروز ،حرکت س��ازمانها به طرف س��ازمانهای یادگیرنده از الزامات موفقیت در
پویا ،چالش��ی و
ِ
چنین محیطی اس��ت .مهمترین رکن مدیریت دانش ،پیادهس��ازی و اثر بخشی آن است بهطوريکه شناخت مدیریت
دانش بهعنوان روح حاکم بر اَعمال س��ازمانی ،برای پیادهس��ازی آن ضروری است .با توجه به اهمیت مدیریت دانش و
یادگیری سازمانی ،شناخت عوامل تأثیرگذار در تسهیل این فرایند ،ضروری است .براساس تعریف هوش هیجانی ،بهنظر
میرسد به دليل آنکه هر دو مفهوم بر تعامالت و ارتباطات افراد در سازمان تأکید میكنند ،لزوم شناسایی و تبیین اثرات
ِ
استراتژیک افراد از جمله راهکارهایی است که میتواند سازمان را برای حرکت به سوی
دانش
هوش هیجانی بر تسهیم ِ
یک سازمان دانشمحور و یادگیرنده یاری دهد .هدف از اين تحقیق ،ارائهی مدلی برای بررسی تأثیر مولفههای هوش
ِ
مدل تسهی ِم
دانش
استراتژیک ِ
هیجانی بر تسهیم دانش است .در این پژوهش از مدل هوش هیجانی بار-آن و مولفهی ِ
دانش دیکسون استفاده شده است .پژوهش فوق در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران مورد بررسی قرار گرفت و
ِ
برای تحلیل نتایج از نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد .بررسی مدل پیشنهادی بیانگر تأیید رابطهی معنادار برخی از
مولفههای هوش هیجانی بر تسهیم دانش استراتژیک است .نتایج نشان داد که مولفههایی چون روابط میان فردی ،کنترل
استرس یا فشار روانی و خُ لق عمومی افراد سازمان ،میتواند به غنیسازی تسهیم دانش استراتژیک کمک کند و البته
مولفه هایی مانند سازگاری و یا مولفههای درونفردی ،تأثیر معناداری را بر این حوزه نشان ندادند.
*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()safajoo.a@gmail.com
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با توجه به تغییر و تحوالت عصر حاضر و
با ورود س��ازمانها به "اقتصاد دانش محور"،
نیروی انس��انی نسبت به س��ایر منابع سازمان،
از اهمیت خاصی برخوردار ش��ده است .در
واقع ،س��رمایهی انس��انی ،حیاتیترین عنصر
راهبردی و اساس��یترین راه ب��رای افزایش
اثربخش��ی و کارایی سازمان بوده و پیشرفت
و ترقی جامعه را بهدنبال خواهد داشت.
طی چندسال گذشته ،بحثهای گستردهای
درباره مدیریت دانش در جامعهی ما صورت
گرفته است .استادان و پژوهشگران رشتههای
مختلف از قبيل جامعهشناسی ،اقتصاد و علم
مدیریت توافق دارند که در زمینهی توسعهی
مدیریت دانش در سازمانها تحوالتی روی
داده اس��ت .مدیریت دانش و مفاهیم مرتبط
ب��ا آن ،بهعنوان اجزاء مه��م و ضروری برای
س��ازمانها و براي بقاء و حف��ظ توان رقابتی
ترویج میش��وند .از طرفی ،س��ازمانها برای
حفظ بقاء و مرز رقابت��ی باید دارای ظرفیت
مناس��بی برای حفظ ،توسعه و س��ازماندهی
مهمتری��ن داراییش��ان یعنی نیروی انس��انی
باش��ند .از دی��دگاه مدیریت اس��تراتژیک،
س��رمایه فکری میتوان��د در ایجاد و کاربرد
دان��ش ب��رای افزایش ارزش س��ازمان مورد
اس��تفاده قرار گيرد .پژوهشهای اخیر روی
نیروی کار نشان داده است که یکی از عوامل
مه��م در عملک��رد کارکنان در س��ازمانها،
هیجان��ات آنهاس��ت ک��ه در پژوهش فوق
بناست در قالب هوش هیجانی به آن پرداخته
شود.
دو دی��دگاه تقریب��اً متض��اد درب��ارهی
هیجانات و عواطف انس��انها وجود دارد؛ از
یک دیدگاه گفته میشود هیجانات بهعنوان
عوام��ل مخربی هس��تند ک��ه مان��ع از تفکر
منطقی افراد در موقعیتهای مختلف بهويژه
هن��گام مواجهه با مش��کالت و موقعیت های

تصمیمگی��ری میش��وند و از س��وی دیگر،
دیدگاهی نی��ز وجود دارد که معتقد اس��ت
هیجانات میتواند در موقعیتهای حس��اس
ب��ه کمک تفکر منطقی افراد درآمده و روند
تصمیمگی��ری را تس��هیل نمای��د .بنابرای��ن،
میت��وان گف��ت هیجان��ات مختلکنن��ده یا
تس��هیلکنندهی تفکر و واکنشه��ای افراد
هس��تند و این امر بس��تگی به ش��رایطی دارد
که فرد در آن ق��رار میگیرد و اینکه چطور
میتوان��د هیجان��ات و احساس��ات خ��ود را
سازماندهی نموده و به آن نظم بخشد .چنانچه
افراد بتوانند هیجانات خود را در یک مس��یر
صحیح هدای��ت نمایند ،دی��دگاه دوم تأیید
میش��ود .در غیر این صورت ،هیجانات ضد
و نقی��ض میتوانند بهعن��وان موانع عمده در
موقعیتهای حساس عمل نمايند.
اينك��ه آیا میت��وان ب��ا تکیه ب��ر دیدگاه
دوم رون��د خاص��ی را ب��رای تس��هیم دانش
اس��تراتژیک افراد در س��ازمان تضمین کرد
یا خی��ر ،هدف اصل��ي این پژوهش اس��ت.
درنهايت ،ب��ا ارائهی مدلهای هوش هیجانی
و تس��هیم دانش استراتژیک ،به دنبال ارائهی
مدلی جدید ب��رای ارتباط بی��ن متغیر هوش
هیجانی و تس��هیم دانش استراتژیک خواهیم
بود.
 -1مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
 -1-1هوش هیجانی

س��الها ای��ن تفک��ر حاکم بود ک��ه وجه
تمایز افراد موفق از س��ایرین ،بهرهی هوشی
آنهاست ،اما تحوالت اخیر در علوم رفتاری
و س��ازمانی ،توجه همگان را به س��وی عامل
اصلیت��ری تح��ت عنوان "ه��وش هیجانی"
سوق داده است .امروزه هر مدیری که سعی
در تحقق اهداف س��ازمانی خ��ود دارد ،باید
ب��ه هوش هیجانی افراد به مثابه س��رمایهای با

ارزش ن��گاه كن��د و فرصت پ��رورش آن را
برای منابع انس��انی خود فراهم نماید .ادبیات
ه��وش هیجان��ی از واژهه��ا و اصطالح��ات
متعددی تش��کیل ش��ده اس��ت؛ مانند هوش
ش��خصی ،هوش اجتماعی ،هوش میانفردی
و م��واردی از این قبیل و البت��ه دیدگاههای
مختل��ف ،متع��دد و کمابی��ش مش��ابهی از
هوش هیجانی ارائه میش��ود .هوش هیجانی
ب��ه لحاظ مفهومی تعاري��ف مختلفي را دربر
ِ
تعاریف ارائه ش��ده
ميگي��رد؛ برخی از این
فاقد ش��واهد تجربی و تأییدکنندهی صحت
ادعای آنهاس��ت .ب��ه عقيده داني��ل گلمن،
«هوش هيجان��ي نوعي مه��ارت اجتماعي و
توانايي برقراري ارتباط مؤثر با ديگران است
كه همدردي با آنان ،كنترل تكانشها و حل
تعارض��ات را در بر ميگي��رد»[.]1از دیدگاه
مایر و س��الوی «ه��وش هیجان��ی نمایندهی
توانایی تشخیص ،ارزیابی و بیان هیجانات به
نحو صحیح و سازگارانه ميباشد .همچنین،
ه��وش هیجانی درک و آگاهی از هیجانها،
توانایی دس��تیابی و ایجاد احساسات ،تسهیل
فعالیته��ای ش��ناختی و عمل س��ازگارانه و
توانای��ی تنظیم هیجانه��ا در خود و دیگران
را ش��امل ميگردد» .واژهنامه روانشناس��ي
آكس��فورد هوش هيجان��ي را چنين تعريف
ميكند«:توانايي مراقبت و كنترل هيجانهاي
خود و ديگران ،تمايز بين هيجانهاي مختلف
و برچس��ب مناس��ب زدن به آنها و كاربرد
اطالعات هيجاني براي هدايت فكر و رفتار».
با توجه ب��ه تعاریف مختل��ف در این زمینه،
میتوان گفت تمامی صاحبنظران به نحوی
معتقدند هوش هیجانی احساسات و افکاری
اس��ت که ورای تمام فعالیتهای انسان قرار
دارد و بهنوعی ،چگونگی واکنش انس��ان به
موقعیتهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار
میدهد .بنابراین ،افرادی که از س��طح باالی
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هوش هیجانی برخوردارند ،قادر خواهند بود
این واکنشها را در خود و دیگران شناسایی
نموده و در یک مس��یر صحیح هدایت کنند.
گلمن اظهار میدارد که هوش ش��ناختی در
بهترین ش��رایط تنها  20درصد از موفقیتها
را باعث میش��ود و  80درصد از موفقیتها
به عوامل دیگر وابسته است .در واقع ،هوش
هیجانی ،عدم موفقیت افراد با هوش عمومی
باال و همچنین ،موفقیت غیرمنتظرهی افراد با
هوش عمومی متوسط را تعیین میکند .یعنی
افراد با داشتن هوش عمومی متوسط و هوش
هیجانی باال ،بس��یار موفقتر از افرادی هستند
که هوش عمومی باال و هوش هیجانی پایین
دارند .پ��س هوش هیجانی پیشبینیکنندهی
موفقیت افراد در زندگی است[.]2
-2-1پیشینهی هوش هیجانی

هر ی��ک از الگوه��ای نظ��ری در مفهوم
هوش هیجانی از دو دیدگاه مطرح میشوند:
م��دل توانای��ی و م��دل مرک��ب .مدلهای
توانای��ی ،ه��وش هیجان��ی را بهط��ور کامل
برآم��ده از توانایی ذهنی میدانند .در مقابل،
مدله��ای مرکب ه��وش هیجان��ی ،توانایی
ذهنی را ب��ا ویژگیهای ش��خصیتی از قبیل
خوشبینی ،خرسندی و  ...در هم میآمیزند.
در ح��ال حاضر تنه��ا ،م��دل تواناییِ هوش
هیجانی از س��وی جان مایر و پیتر س��الووی
ِ
مرک��ب هوش
ارائه ش��ده اس��ت .مدلهای
هیجان��ی نیز با مفاهیم درون��ی متفاوتی ارائه
ش��دهاند .ریوون بار-آن ،دانی��ل گلمن و...
ارائهکنن��دهی مدله��ای مرک��ب گوناگون
ه��وش هیجان��ی هس��تند .م��دل ب��ار-آن،
مهارتهای تس��هیلکننده و شایس��تگیهای
اجتماع��ی و هیجان��یِ بههممرتب��ط را
ک��ه ب��ر رفت��ار هوش��مندانه تأثی��ر دارن��د،
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بهص��ورت چندبخش��ی بیان میکند .تس��ت
 EQ-iاولین تست خودآزمایی منتشر شدهی
هوش هیجانی و پرکاربردترین تست در دنيا
در این زمینه اس��ت که توس��ط دکتر ریوون
ب��ار-آن طراح��ی ش��ده و مخف��ف عبارت
"می��زان بهرهوری هیجانی" اس��ت .س��الوی
و مای��ر در م��دل توانایی خود بی��ان کردند
ک��ه اف��راد در تواناییش��ان ب��رای پردازش
اطالعات مربوط به ی��ک واقعهی هیجانی و
تواناییشان در ارتباط دادن پردازش هیجانی
جه��ت ش��ناخت وس��یعتر ،متفاوتاند[.]3
در مفهوم ه��وش هیجانی ،مایر و س��الووی
بی��ان میکنن��د که ه��وش هیجان��ی دارای
دو حیطه اس��ت :حیطهی تجرب��یو حیطهی
اس��تراتژیک .هر حیطه خود به چهار ش��اخه
تقس��یم میش��ود که عبارتند از" :احس��اس
کردن هیجان��ی" " ،درونیس��ازی هیجانی"
" ،فه��م هیجانی"" ،مدیری��ت هیجانات" .در
سالهای بعد سطوح و ساختار هوش هیجانی
در حیطههای تجربی و اس��تراتژیک توس��عه
یافت و مدل توسعهیافته هوش هیجانی همراه
با پرس��شنامه  MSCEITارائه شد .از طرفی
کوپر و س��واف( 4 ، )1997بُع��د  EQرا در
سطح گستردهای مطرح نمودند:
 -1س��واد هیجانی(ش��امل :دانش و درک
هیجانات و چگونگی کار آنها)
 -2تناس��ب هیجانی(ش��امل :قابل اعتماد
بودن و سختی و انعطافپذیری هیجانی)
 -3عمق هیجانی(ش��امل :رش��د و شدت
هیجان )
 -4کیمیاگری هیجانی(شامل :بهکارگیری
احساسات جهت کسب فرصتهای خالق)
گلمن از نظریهپردازان دیدگاه شخصیتی-
اجتماعی است .وی مفهوم هوش هیجانی را
در  5مولفه توضیح میدهد که عبارتند از:

 -1خودآگاهی :2این مولفه شامل آگاهی
هیجانی ،ارزیابی صحیح از خود و اعتماد به
نفس میشود.
3
 -1خودتنظیمی(خود کنترلی)  :این مولفه
شامل خود کنترلی ،قابلیت اعتماد ،وجدان،
انطباقپذیری و نوآوری است.
 -2انگیزش (خود انگیختگی) :4این مولفه
ش��امل گام برداشتن به س��وی هدف ،تعهد،
پیشگام بودن و مثبتگرایی است.
-3آگاهیهای اجتماعی(کنترل روابط):5
مهارت در این حیطه با توانایی مش��ترک در
کنترل هیجان و تعامل س��ازگارانه با دیگران
همراه است.
 -4مهارتهای اجتماعی(تشخیص هیجان
در دیگران – همدلی) :6همدلی پایه و اساس
مهارته��ای اجتماعی اس��ت .اف��رادی که
همدل��ی دارند با عالئم و نش��انههای ظریف
اجتماع��ی و تعامالتی ک��ه بیانگ��ر نیازها و
خواس��تههای دیگران باش��د ،مانوس و آشنا
هستند.
پس از نظریه گلم��ن ،داویس ابعاد هوش
هیجانی را در چهار مورد مطرح میکند[.]4
 ارزیاب��ی و اب��راز عواطف خ��ود( خودارزیابی هیجانی)  :این ویژگی شامل توانایی
درک و فهم عمیق عواطف و بیان آنهاست.
 ارزیابی و بازشناس��ی هیجانات دیگران:ای��ن ویژگی بیانگ��ر توانای��ی درک و فهم
هیجان��ات افرادی اس��ت ک��ه در اطراف ما
هستند.
 تنظیم هیجانات :این مولفه بیانگر تواناییتنظیم هیجانات به نحوی است که اضطراب
و نگرانی افراد را سریعتر بهبود بخشد.
 بهکارگیری هیجانات در جهت تس��هیلعملکرد :بیانگ��ر توانایی فرد در بهکارگیری
و جهتده��ی هیجانات به س��وی عملکرد و
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ﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ" و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ "ﭘﺎداشﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ" در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻨﺶ ﻋﻘﻼﻧﻲ 17ادﻏﺎم ﺷﺪه

عقاید و افکار خود و دفاع از حقوق خود به گروه اجتماعی.
فعالیتهای مفید است.
 رواب��ط میان ف��ردی :توانای��ی برقراریدولویکس و هیکس بر اس��اس تحقیقات شیوهای غیرمخرب.
 عزت نف��س :توانایی احت��رام به خود و ارتباط ب��ا دیگران و حفظ ای��ن ارتباطات وخود عناصر محوری مش��ترک را در
اﻟﮕﻮي تجربی
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ساختار کلی هوش هیجانی شناسایی کردهاند پذی��رش خود بهعنوان ش��خصی که اساس��اً تأثیرگذاری بر آنهاست.
ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮرﺳﻲ
ﻪﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻫﺪف اﺻﻠﻲ،
 -3س��ا ز گا ر ی  " :ا نعطا فپذ یر ی ،
که عبارتند از :خودآگاهی ،انعطافپذیری ،خوب است .پذیرش خود ،پذیرش جنبههای
ﻣﺪل ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎر-
از
،
ﺗﺮ
ﺑﺰرگ
ﻫﺎي
دو ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪدﻟﻴﻞ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺑﻮدنِ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ،ﺗﺴﺖ و اﺟﺮا در ﺟﺎﻣﻌﻪ
انگی��زش ،حساس��یت بینفردی ،فراس��ت ،مثبت و منف��ی و محدودیتها و قابلیتهای واقعگرایی ،حل مسئله"
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
داﻧﺶ،
ﺗﺴﻬﻴﻢ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﺗﺴﻬﻴﻢ
اﺑﻌﺎد واﺻﻠﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ
س��اختن
ﻣﺪلمنطبق
پذیری:ازتوانایی
انعطاف
داﻧﺶ و دروني.
تأثی��ر .بار-آن
صداق��ت،
دوس��تی
ﻊ ﺑﻮدن وظیفه
 خودش��کوفایی :توانای��ی ش��ناخت عواطف ،افکار و رفتار با شرایط و موقعیتهااس��ت که هوش هیجانی مجموعهای
معتقداﺳﺖ.
ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
از تواناییها و قابلیتهایی اس��ت که فرد را توانمندیهای بالقوه خود .این مولفهی هوش كه دائماً در حال تغییر است.
ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر
ﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺘﺸﻜﻞ از  5ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ درونﻓﺮدي ،ﻣﻴﺎنﻓﺮدي،
واقعگرایی :توانای��ی ارزیابی انطباق بیندر جهت س��ازگاری با محیط و موقعیت در هیجانی ،تبیین جستوجو برای غنا بخشیدن
ﻮﻣﻲ.
آنچ��ه تجربه میش��ود و آنچه عین��اً وجود
زندگی تجهیز میکند .مقوله هیجان در این به زندگی است.
ازآﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
اﺳﺖ و
ﻛﺸﻮرﻫﺎي -ﻧﻔﺖﺧﻴﺰ
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺮا
نوع ﺑﻪ
دي ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
گری و دارد.
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪدهدایت
اس��تقالل :توانای��ی خو
ﺟﺰءبوده و آن را
اهمیتنبس��یار
هوش حائز
تعریف
شناسایی و
ﻣﺪل توانایی
دارد،مس��ئله:
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  -حل
اﻫﺪاف وابستگی
عمل و عدم
خودکنترلی در
ﺑﺮسازد .این
آﺷﻜﺎري می
ش��ناختی متمایز
ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻮق در
تفکر،ﺑﻪ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
مدلﻣﻮﻓﻖ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
هوشﺛﻴﺮ
و ﺗﺴﻬﻴﻢ ازآن ﺗﺄ
ش��امل  5مولفه و  15ش��اخص به شرح زير عاطفی .افراد مس��تقل ،اف��رادی قابلاتکا در مش��کالت ،همچنی��ن توانایی خل��ق و انجام
از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﻮده و وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و راﻫﺒﺮي
تصمیمگیری در برنامهریزیهای مهم هستند .راهحلهای بالقوه و موثر.
است[.]17
ﭘﻴﻜﺎن
،
1
ﻞ
ﺷﻜ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻗﺮار
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮرد
دارد،
ﻋﻬﺪه
ﺮ
ﺑ
را
درﻳﺎ
و
ﺧﺸﻜﻲ
در
ﮔﺎز
و
ﻧﻔﺖ
ﺟﺪﻳﺪ
ﺸﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ
ِ
-4کنت��رل اس��ترس":تحمل فش��ار
پذیری
-2میانفردی":همدلی ،مس��ئولیت
-1مـولـفه درونفـردی" :خــودآگــاهــی
دﻫﺪ.
ﻧﺸﺎنن ﻣﻲ
اجتماعی ،را
داﻧﺶس،اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
ﺗﺴﻬﻴﻢ
اب��راز ﺑﺮ
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
ﻦ اﺑﻌﺎد ﻫﻮش
روانی،کنترل تکانه"
فردی "
روابط میا
ع��زت نف��
وج��ود،
هیجان��ی،
 تحمل فش��ار روانی :توانایی مقاومت در همدل��ی :همدل��ی کردن یعنی داش��تنخودشکوفایی ،استقالل ،همدلی"
 خودآگاهی هیجانی :توانایی تشخیص و همان احساسی که دیگری به آن دست یافته برابر رویدادها و موقعیتهای فش��ار زا بدونﻖ
درک احساسات .این مولفه همچنین توانایی اس��ت .همدلی یعنی ایجاد احساس مشترک توقف از طریق س��ازگاری فعال و مثبت در
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺪل
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
داﻧﺶ
ﺗﺴﻬﻴﻢ
تمایز وﺑﺎر-
ﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
یکدیگر .ﻣﺪل دﻳﻜﺴﻮن ) ﺷﻜﻞ(1-برابرﺑﻪفشار.
بردن به با
منظور پی
آنبینو آنها به
تفاوت
کنترل تکانه :توانایی مقاومت یا بهتأخیر مس��ئولیتپذیری اجتماع��ی :یعن��یاین نکته است که شخص چه احساسی دارد
و چرا این احساس در او شکل گرفته است .نش��ان دادن خود بهعنوان عضوی س��ازنده ،انداخت��ن تکانه و یا وسوس��هی انجام عملی
 ابراز وج��ود :توانایی بیان احساس��ات ،مش��ارکتکننده و همکاریکنن��ده در یک است .این توانایی ش��امل پذیرش تکانههایﺷﻜﻞ -1ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
پرخاش��گرانه ،خوددار بودن و کنترل خشم
میگردد.
-5خُ لق عمومی":خوش بینی ،خرسندی"
خوشبینی:خوشبینی نشاندهندهی امیدب��ه زندگی و رویک��ردی مثبت ب��ه زندگی
روزمره است .این عامل ،عکس بدبینی بوده
که یکی از نشانههای افسردگی است.
خرسندی  :خرسندی ،توانایی لذت بردناز زندگی خود و دیگران و داش��تن رضایت
از زندگی است[.]6
 1مدل پیشنهادی ارتباط بین هوش هیجانی و تسهیم دانش استراتژیک

دي

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ،اﺑﺮاز وﺟﻮد ،ﻋﺰتﻧﻔﺲ ،ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ،اﺳﺘﻘﻼل و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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 -3-1مدیریت دانش

مدیریت دان��ش مفهومی ت��ازه در تاریخ
رشد بشر محسوب نمیشود[.]7این درحالی
اس��ت ک��ه واژه مدیریت دانش ب��ه تازگی
اهمی��ت یافت��ه و توج��ه ویژهای بدان ش��ده
اس��ت .با وجود اس��تفاده وس��یع از مدیریت
دانش در انواع موسسات وس��ازمانها ،ارائه
تعریفی واحد از آن بس��یار مش��کل است .با
بررس��ی تعاریف گوناگو ِن مدیریت دانش،
میتوان آن را بهعنوان «فرایند خلق ،انتش��ار
و بهکارگیری دانش برای دستیابی به اهداف
س��ازمانی» تعری��ف ک��رد .س��ازمانها باید
ق��ادر به خل��ق و بهکارگی��ری دانش جدید
و بازس��ازی دانش موجود برای دس��تیابی به
اهداف خویش باشند .در حالی که مدیریت
دان��ش تأکید زی��ادی بر فن��اوری اطالعات
میکن��د و در بس��یاری از م��وارد بهعن��وان
مدیریت بر اس��اس فناوری تعریف میشود،
ام��ا در حقیقت مفهومی فراتر از آن دارد[.]8
داونپورت مؤلفههای اساسی مدیریت دانش
را ش��امل اين موارد میداند :فرهنگ ،فرایند
اجرایی ،سیاستها و فناوری .مدیریت دانش
در برگیرنده فراین��د ترکیب بهینهي دانش و
اطالعات در سازمان و ایجاد محیطی مناسب
ب��رای تولید ،تس��هیم و بهکارگی��ری دانش
و تربی��ت نیروهای انس��انی خ�لاق و نوآور
اس��ت[ .]7مهمترین اهداف یک مؤسسه در
زمینه مدیریت مطلوبت ِر دانش عبارت است
از :حفظ و نگهداری اعضای کلیدی سازمان،
ارتقای سیستم انگیزش��ی ،شناخت محیط و
بهبود خدماتدهی به مشتریانِ .
دانش موجود
در نظ��ام مدیریت دانش بهعنوان س��رمایهای
تلقی میش��ود که از طریق ایجاد زمینه برای
سرمایهگذاری در زمینههای دیگر ،مدیریت
را موثرتر میکند.
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 -4-1تسهیم دانش استراتژیک

مطاب��ق با تعریف مدیریت دانش ،تس��هیم
دان��ش یکی از حوزه های کلیدی در فرآیند
مدیریت دانش اس��ت .فرهنگ ما ،تعاریف
و پیامه��ای متفاوتی را از مفهوم بهاش��تراک
گذاشتن ارایه میکند .هدف عمده مدیریت
دان��ش و بهدنبال آن ،تس��هیم دان��ش ،ایجاد
و س��ازماندهی محیطی اس��ت ک��ه در آن،
افراد دانش خود را توس��عه داده ،با یکدیگر
تبادل نموده ،دانش دیگران را با دانش خود
ترکیب کرده و س��رانجام آن را بهکار بندند.
در برخی از س��ازمانها ،بهاش��تراکگذاری
دانش امری طبیعی است اما در برخی دیگر،
هنوز ای��ن نگرش قدیمی ک��ه دانش قدرت
اس��ت حکمفرمایی میکند[ .]7بس��یاری از
س��ازمانهای روش��نفکر ،اس��تراتژیهایی
را ب��ا هدف تغیی��ر این نگرشهای منس��وخ
ش��ده آغاز کردهاند .آنها عوامل انگیزشی
متنوعی را بهکار گرفتهاند ،تا نش��ان دهند در
زمینه تسهیم دانش در س��ازمان خود مصمم
و جدی هس��تند .ب��ه عنوان مث��ال ،برخی از
آنها ب��رای اف��رادی که دانش خ��ود را در
اختی��ار دیگران ق��رار میدهن��د ،برنامههای

قدردانی و دادن پ��اداش را در نظر گرفتهاند
که از قدردانی در شرکت ،درج در خبرنامه
ت��ا پرداخت پاداشهای م��ادی قابلتوجه را
ش��امل میش��ود .برخی دیگر از شرکتها،
کارمن��دان خ��ود را ب��ر مبنای اینک��ه به چه
میزان در فعالیتهای تسهیم دانش مشارکت
داشتهاند ارزیابی نموده و برای آنها ترفیع و
یا مرخصیه��ای فوقالعاده در نظر میگیرند
[ .]9تسهیم ِ
دانش استراتژیک بر پایهی ایجاد
و ترمی��م ی��ک چارچوب دانش اس��تراتژی
اس��ت بهطوريک��ه کلیده��ای اصل��ی یک
استراتژی س��ازمانی را طراحی و فرآیندهای
آن را مشخص مینماید .این چارچوب باید
راهنمایی برای پویایی دانش س��ازمانی بوده
و ارزشهای تس��هیم دانش را آشکار سازد.
چارچوب تس��هیم دانش استراتژیک باید بر
پای��ه ی دید کلی و اولیه از وضعیت تس��هیم
دانش سازمان و دارایی های دانشی به عنوان
پای��ه ای از موفقیت س��ازمانی در نظر گرفته
شود .
بر اس��اس مدل تس��هیم دانش دیکس��ون،
انتقال اس��تراتژیک زمان��ی رخ می دهد که
یک گروه ،مس��ئولیت کاری ک��ه به ندرت

 1شاخصهای روایی ،پایایی
متغیرهای پنهان

AVE

پایایی ترکیبی

ضریب تعیین

آلفای کرونباخ

درون فردی

0.764

0.915

0.720

0.905

میان فردی

0.745

0.906

0.435

0.884

سازگاری

0.849

0.928

0.810

0.917

کنترل استرس

0.754

0.936

0.679

0.924

خلق عمومی

0.733

0.929

0.309

0.913

دانش استراتژیک

0.693

0.900

0.734

0.851
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اتفاق م��ی افتد یا ی��ک پروژه اس��تثنایی را
ب��ه عهده می گی��رد و می خواه��د از تجربه
دیگران در درون سازمان که کار مشابهی را
انجام داده اند ،استفاده کند .در این مکانیزم،
اغلب مدیران س��طح عالی سازمان مشارکت
دارن��د و نوع دانش م��ورد نیاز ب��رای انجام
کار را تعیین میکنند .نوع دانش��ی که منتقل
میش��ود میتواند هم آش��کار و ه��م پنهان
باشد[.]10
 -5-1فرایند تسهیم دانش

از نگرش مفهومي ،تسهیم دانش ،فرایندی
اس��ت ک��ه ب��ه توس��عه ی��ک روح جمعی
کمک میکند که در آن ،افراد در راس��تای
تحق��ق اه��داف مش��ترک به ه��م یکدیگر
وابس��تهاند[ .]11مکدرمت( )1999تس��هیم
دانش را به اینصورت تش��ریح مینماید که
وقتی میگوییم فردی دانش خود را تس��هیم
میکند ،به این معناست که فرد ،فرد دیگری
را با اس��تفاده از دانش ،بین��ش و افکار خود
راهنمای��ی میکن��د تا او را کم��ک کند که
موقعیت خ��ود را بهت��ر ببین��د .در حقیقت،
تس��هیم دانش عبارت از تعامالت میان فردی
گستردهای اس��ت که موجب میشود دانش
و تجرب��ه بهط��ور موثر و شایس��تهای ،توزیع
و ج��ذب ش��وند[ .]12امروزه انتق��ال دانش
برای موفقیت س��ازمانها امری حیاتی است.
انتق��ال س��رمایه فکری در س��ازمانهایی که
فرایندهای انتقال دان��ش را درک کردهاند،
بس��یار آس��انتر انجام میگی��رد .داونپورت
و پروس��اک )2000( 9معتقدن��د :انتق��ال و
فراگیری دانش زمان��ی قابل تعریف خواهد
بود که توس��ط فرستنده ارسال شود و توسط
گیرنده فرا گرفته شود .تسهیم دانش یکی از
مراحل مدیریت دان��ش بوده و در عینحال،

مهمترین بخش آن محس��وب میشود[.]13
آنچه که در تس��هیم و یا انتشار دانش باید به
ِ
اطالعات
آن توجه شود این است که چگونه
صحیح در زمان مناس��ب در اختیار اشخاص
10
مناسب قرار گیرد .مطالعات الرسون و الین
نشان داده است که عوامل متعددی بر تسهیم
دان��ش در درون س��ازمانها نقش دارند .این
عوام��ل تعیینکنندهی مدلهایی خواهند بود
که جهت تس��هیم دانش در سازمانها به کار
گرفته میشود[ .]10زوالنسکی )1996( 11در
مدل ارتباطی خود ،انتقال دانش را فرآیندی
میداند که در بردارنده مراحل ترتیبی است.
در ای��ن مدل ،تمرکز ب��ر روی مراحل انتقال
دانش ،بین فرس��تنده و گیرندهی آن اس��ت.
انتقال دانش چهار مرحله دارد:
انتقال توسط فرستنده ،پیادهسازی،دریافت
توسط گیرنده ،یکپارچگی
پیادهس��ازی :دان��ش توسط"فرس��تنده"
جریان مییابد.
دریافت توسط گیرنده :شروع مرحلهای
اس��ت که در آن " ،گیرنده" از دانش انتقال
یافته بهرهمند میگردد.
یکپارچگی" :گیرن��ده" ،دانش دریافت
شده را در کارهای روزمره بهکار میگیرد.
دیکس��ون معتقد اس��ت ک��ه انتخاب یک
فرآیند تسهیم دانش مناسب در یک سازمان
ب��ه عوامل��ی مانند؛ ن��وع دان��ش( صریح و
ضمن��ی) ،روش معم��ول و فراوانی تس��هیم
دان��ش و گیرن��دهی دان��ش( ف��رد ،گروه و
ی��ا کل س��ازمان) بس��تگی دارد[ .]9وی پنج
مکانیزم برای انتقال دانش پیش��نهاد میدهد
که عبارتند از :انتقال ترتیبی ،آشکار ،پنهان،
استراتژیک و کارشناسی.
 انتقال ترتیبی زمانی رخ میدهد که گروهمش��ابهی از کارکنان دانشی ،کار مشابهی را

یک بار دیگر با بهکارگیری دانش خودشان
انجام میدهند .ماهی��ت کار ،تکراری و غیر
یکنواخت است.
 انتق��ال آش��کار زمان��ی رخ میدهد کهگروهی از کارکنان دانش��ی ،همان کاری را
انجام میدهند که گروهی قب ً
ال با بهکارگیری
دانش گروهی دیگر ،انجام داده است.
 انتق��ال پنه��ان زمانی اتف��اق میافتد کهگروهی از کارکنان دانش��ی ،کار مشابهی را
با بهکارگیری دانش گ��روه دیگر ،در بافتی
دیگر انجام دهد.
 انتقال اس��تراتژیک زمان��ی رخ میدهدکه یک گروه ،مسئولیت کاری که بهندرت
اتف��اق میافت��د یا یک پ��روژه اس��تثنایی را
بهعه��ده میگی��رد و میخواه��د از تجرب��ه
دیگران در درون سازمان که کار مشابهی را
انجام دادهاند ،استفاده کند.
 انتقال کارشناس��ی زمان��ی رخ میدهدک��ه دانش عموم��ی و آش��کار از یک منبع
کارشناسی درون و یا بیرون سازمان به منظور
توانمند کردن گروه برای حل مسائل جدید
با روشها و دانش جدید منتقلشود.
اس��ویبای 12معتقد اس��ت انتقال دانش در
ِ
مختلف یک س��ازمان اتفاق میافتد.
سطوح
بنابرای��ن ،یک فرآیند مه��م مدیریت دانش
در محیطه��ای س��ازمانی ،انتق��ال دانش به
مکانهای موردنیاز برای بهکارگیری اس��ت.
لده��ی در م��دل مبتنی ب��ر فرهن��گ خود،
م��روری بی��ن دان��ش و مخ��ازن آن در نظر
میگیرد .در این مدل تاکید ش��ده است که
دانش نمیتواند موجودیتی جدا از ش��ناخت
انسان داش��ته باش��د .به عبارت دیگر ،دانش
ب��ه معن��ای واقع��ی نمیتواند خ��ارج از مغز
انس��ان باش��د .در مدل لدهی چهار عامل به
جری��ان دانش در س��ازمانها کمک میکند
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)(5ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

0.869 0.812 0.362 0.562
0.856 0.325 0.394 0.229 0.341

مقاالتداﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
)(6
تحليلي-كاربردي 0.281 0.811 0.255 0.344 0.269 0.321

ﺟﺪول 2-ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و رواﻳﻲ ﻣﻨﻔﻚ ﻣﻲﭘﺮدازد .اﻋﺪاد روي ﻗﻄﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ،رﻳﺸﻪ دوم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وار
که عبارتند از :رفت��ار فردی ،رفتار گروهی ،و سازمان مورد بررسی قرار گرفته است .این بررس��ی میگردد و هدف اصلي ،سنجش
متغيرو ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷ
وارﻳﺎﻧﺲ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه) (AVEرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻻزﻣﻪي ﺗﺄﻳﻴﺪ رواﻳﻲ ﻣﻨﻔﻚ ،ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار رﻳﺸﻪ دوم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
کاناله��ای ارتباط��ی و فرهنگ/قوانی��ن سه بخش عبارتند از بعد فردی ،بعد سازمانی بررسي همبس��تگي موجود بين اين دو
هنجاریابی،
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦتر بود ِن
دوم بهدليل دقیق
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،رﻳﺸﻪ است.
ﺳﺎﻳﺮ و بعد تکنولوژی.
واسکو وﺑﺎفرج
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲتس��هیم
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺿﺮاﻳﺐسازمانی .مدل
ﺗﺒﻴﻴﻦتستﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣ
وارﻳﺎﻧﺲ
ﻣﺘﻐﻴﺮدانشﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
سیس��من و همکارانش در س��ال  2008و اج��را در جامعهه��ای بزرگت��ر ،از مدل
( ،)2005یکی از مدلهای مطرح در زمینهی
جامع2بودنﻣﻘﺪار رﻳﺸﻪ
ﺟﺪول-
ب��ار-آناﺳﺖ.
مرکبﺑﻴﺶﺗﺮ
کارمندانﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
دانش ﺑﺎبین ﺳﺎﻳﺮ
تسهیمﻣﺘﻐﻴﺮ
رفتاراﻳﻦ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻛﻪ ماز
اﺳﺖ
درﺻﺪ(درﺷﺪه
ﺑﺮونﻓﺮدي )87/4
درهدلیل
( )2000و ب
یرود.
ش��مار
سازمان به
تس��هیم دانش
ﻣﻘﺪار مدلی برای
م��دل اولیهی ای��ن دو صاحبنظ��ر از  4بُعد ارائه دادند که تس��هیم دانش بین کارمندان ،بررس��ی ابعاد اصلی تس��هیم دانش و
بررسی ﭘﻴﺮﺳﻮن
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﻄﺮ اﺻﻠﻲ ،ﺿﺮاﻳﺐ
انگیزههای فردی(ل��ذت کمک به دیگران ،تابعی از "انگی��زه ،فرص��ت ،توانایی" آنها عوامل رفتاری موثر بر تسهیم دانش ،از مدل
پذیرفته
ﺿﺮﻳﺐسرمایه
داده ﺷﺪهاﻧﺪ .اعتبار)،
ﺿﺮﻳﺐامی��ن
اس��ت .مطالعه
انج��ام کار
سرمایهي ب��رای
اس��تفاده ﺑﻴﻦ دو ﻣ
دیکس��ون()2000ﻣﻌﻜﻮس
ش��دهيراﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و
دﻫﻨﺪه
ﻣﻨﻔﻲو ﻧﺸﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و
ﻣﺜﺒﺖ و
ساختاری(رسمیت)،راﺑﻄﻪ
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ش��ناختی( تخصص و خبرگ��ی در حوزه) و همکاران( )2010در س��ه موسس��ه آموزشی شده است.
ﻣﻌﻨﺎدار
شده0/05
ﻛﻤﺘﺮ از
ارتباطی(ﺳﻄﺢ
ﺿﺮاﻳﺐ در
م��دل تحقی��ق همانگونه که ارائه ش��ده،
ﺧﻄﺎي تشکیل
تعهد و تعامل)
اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﻲ سرمایه
ﺑﺎﺷﺪ.نف��ت مالزی انجام
ﻣﻲگاز و
ش��رکت
متعلق به
15

16

است.
لی و همکارانش در س��ال  2006مدلی را
که محرک تس��هیم دانش بین مش��تریان در
تاالرهای گفتگوي اینترنتی است ،شناسایی
کردن��د ت��ا درک بهت��ری از علت تس��هیم
دان��ش مش��تریان در اي��ن تاالرها به دس��ت
آوردن��د .زاوی��ا محم��د یوس��ف و بخاری
اسماعیل )2007( 13مدل خود را بر پایه مدل
الیکوسکی 14در سه بخش معرفی نمودند .در
این مدل تعامل متقابل بین مردم ،تکنولوژی

 -4ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و دادهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

گرف��ت .در این مطالع��ه ،چارچوب��ی برای
انگیزهه��ای درونی و بیرونیِ تس��هیم دانش
ارائه ش��ده اس��ت .انگیزههای درونی "رفتار
ش��هروندی س��ازمانی" و انگیزههای بیرونی
"پاداشه��ای خارج��ی" در نظری��ه کن��ش
عقالنی 17ادغام شده است.

متش��کل از  5بُع��د مرتبط به ه��وش هیجانی
اس��ت :بُعد درونفردی ،میانف��ردی ،کنترل
فشار روانی ،سازگاری و خلق عمومی.
برای بررس��ی م��دل پیش��نهادی ،باتوجه
PLS
به اینک��ه ایران ج��زء کش��ورهای نفتخیز
خاورمیان��ه اس��ت و ازآنجاييك��ه در تمام
س��ازمانهای دولت��ی ،دان��ش اس��تراتژیک
و تس��هیم آن تأثی��ر آش��کاری ب��ر مدیریت
موفق و دس��تیابی به اهداف بلندمدت دارد،
مدل فوق در مدیریت اکتش��اف که یکی از

در اداﻣﻪي ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻪﻛﻤﻚ ﻧﺮماﻓﺰار
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻋﺪاد روي ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ و اﻋﺪاد روي ﺧﻄﻮط ارﺗﺒ
ﺳﺖ.ها و الگوی مفهومی
ی افرضیه
 -2توسعه
ﻣﺴﻴﺮ
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﺿﺮاﻳﺐ
در ای��ن تحقی��ق ،تأثی��ر مولفههای هوش
هیجانی بر بُعد تس��هیم دانش اس��تراتژیک،

اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
داﻧﺶ
ﺷﻜﻞ 2
استاندارد
ﻣﺪلضرایب
تخمینحالت
 2مدل دانش استراتژیک در

Smart

ﺷﻜﻞ 2-ﻣﺪل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺪل ،ﻣﺘﻐﻴﺮ
درونﻓﺮدي ،ﻣﻴﺎنﻓﺮدي ،ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس ،ﺳﺎزﮔﺎري و ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ" ،ﺑﺮونزا" و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ)واﺑﺴﺘﻪ( "درونزا" ﻣﻲ
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مدیریتهای اصلی ش��رکت ملی نفت ایران
ب��وده و وظیف��ه برنامهریزی ،س��ازماندهی،
مدیری��ت و راهبری فعالیته��ای مربوط به
اکتشاف منابع جدید نفت و گاز در خشکی
و دری��ا را بر عهده دارد ،مورد بررس��ی قرار
گرفت .ش��کل ،1-پیکان وابستگی پیشنهاد
شده بین ابعاد هوش هیجانی بر تسهیم دانش
استراتژیک را نشان میدهد.
 -1-2فرضیههای تحقیق

در اينج��ا براس��اس مدل ه��وش هیجانی
ب��ار-آن و تس��هیم دانش اس��تراتژیک مدل
دیکس��ون ( شکل )1-به بررس��ی متغیرهای
مدل پرداخته خواهد شد:
الف-مولفههای درونفردی

مولف��ه درونفردی ش��امل ش��اخصهای
خودآگاه��ی هیجان��ی ،اِب��راز وج��ود،
عزتنف��س ،خودش��کوفایی ،اس��تقالل و

3

همدلی هستند .خودآگاهیِ هیجانی ،توانایی
تش��خیص و درک احساس��ات اس��ت .ابراز
وجود ب��ه توانایی بیان احساس��ات ،عقاید و
افکار خود و دفاع از حقوق خود به شیوهای
غیرمخ��رب گفت��ه ميش��ود .عزتنفس ،به
توانای��ی احت��رام به خود و پذی��رش خود به
عن��وان ش��خصی که اساس��اً خوب اس��ت،
اش��اره دارد .خودشکوفایی ،توانایی شناخت
توانمندیهای بالقوه خود اس��ت .اس��تقالل،
توانای��ی خود هدایتگری و خودکنترلی در
تفکر ،عمل و عدم وابس��تگی عاطفی است و
همدلی کردن یعنی احساس��ی را که دیگری
به آن دس��ت یافته اس��ت ،داش��ته باشیم .در
واقع ،همدلی یعنی ایجاد احس��اس مشترک
با یکدیگ��ر .بنابراین ،فرضی��هی  H1مطرح
میگردد.
 :H1بُع��د درون ِ
فردی ه��وش هیجانی بر
تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مس��تقیم و
معنادار دارد.

ب-مولفههای میان فردی

ِ
ف��ردی ه��وش هیجانی
مولفهه��ای درون
عبارتند از :مسئولیتپذیری اجتماعی ،روابط
میانفردی .مسئولیتپذیری اجتماعی ،یعنی
نش��ان دادن خود بهعنوان عضوی س��ازنده،
مش��ارکتکننده و همکاریکنن��ده در یک
گروه اجتماعی .رواب��ط میانفردی ،توانایی
برق��راری ارتب��اط ب��ا دیگ��ران و حفظ این
ارتباطات و تأثیرگذاری بر آنها را مشخص
میکن��د .بنابرای��ن ،فرضی��هی  H2مط��رح
میگردد.
 :H2بُع��د میانف��ردی ه��وش هیجانی بر
تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مس��تقیم و
معنادار دارد.
ج-مولفهی سازگاری

ِ
س��ازگاری ه��وش هیجان��ی
مولفهه��ای
عبارتند از :انعطافپذیری ،واقعگرایی ،حل
مسئله .انعطافپذیری ،توانایی منطبق ساختن

اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
ﺷﻜﻞ -3ﻣﺪل داﻧﺶ
t-valueدر│)ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﻨﺎداري)│(│t-value
مدل دانش استراتژیک در حالت قدر مطلق معناداری(│

ﺷﻜﻞ 3-ﻣﺪل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﻨﺎداري)│ (│t-valueﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺪل ،ﻫﺮ
ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي درونﻓﺮدي ،ﻣﻴﺎنﻓﺮدي ،ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس ،ﺳﺎزﮔﺎري و ﺧُﻠﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  95درﺻﺪ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎدار دارﻧﺪ اﮔﺮ و ﻓﻘﻂ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار آﻣﺎرهي  tﺑﺰرگﺗﺮ از  +1/96ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧُﻠﻖ
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عواط��ف ،اف��کار و رفت��ار ب��ا موقعیتها و
ِ
شرایط دائماً در حال تغییر است .واقعگرایی،
توانای��ی ارزیابی انطب��اق بین آنچ��ه تجربه
میش��ود و آنچه عیناً وج��ود دارد را گویند
و ح��ل مس��ئله ،توانایی شناس��ایی و تعریف
مشکالت ،همچنین خلق و انجام راهحلهای
بالقوهی موثر اس��ت .بنابراین ،فرضیهی H3
مطرح میگردد.
 :H3بُع��د س��ازگاری ه��وش هیجانی بر
تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مس��تقیم و
معنادار دارد.
د-مولفههای کنترل فشار روانی

مولفهه��ای کنت��رل فش��ار روان��یِ هوش
هیجان��ی عبارتن��د از :تحمل فش��ار روانی،
کنترل تکانه .تحمل فش��ار روان��ی ،توانایی
مقاوم��ت در برابر رویداده��ا و موقعیتهای
ِ
سازگاری فعال
فشار زا بدون توقف از طریق
و مثبت در برابر فش��ار است و کنترل تکانه،
توانایی مقاومت یا به تأخیر انداختن تکانه و
یا وسوس��هی انجام عملی است .این توانایی
ش��امل پذی��رش تکانهه��ای پرخاش��گرانه،
خوددار ب��ودن و کنت��رل خش��م میگردد.
بنابراین ،فرضیهی  H4مطرح میگردد.
 :H4بُعد کنترل فشار روانیِ هوش هیجانی
بر تسهیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مستقیم و
معنادار دارد.
ه-مولفههای ُخلق عمومی

مولفهه��ای خلق عمومیِ ه��وش هیجانی
عبارتن��د از :خوشبین��ی ،خرس��ندی.
خوشبینی ،نش��اندهندهی امید به زندگی و
رویک��ردی مثبت به زندگی روزمره اس��ت.
این عامل ،عکس بدبینی اس��ت و خرسندی،
توانایی لذت بردن از زندگی خود و دیگران
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و داش��تن رضایت از زندگی است .بنابراین،
فرضیهی  H5مطرح میگردد.
 :H5بُع��د خُ لق عمومی ه��وش هیجانی بر
تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مس��تقیم و
معنادار دارد.
 -3روش شناسی

تحقیق حاضر به بررس��ی تأثیر مولفههای
هوش هیجانی بر تس��هیم دانش استراتژیک
در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
میپردازد .لذا ،بر حسب هدف ،یک تحقیق
کارب��ردي اس��ت .روش انتخاب��ی و ب��هکار
گرفته ش��ده در این تحقیق ،روش توصیفی-
پیمایش��ی ب��وده و جامعه آم��اری تحقیق را
مديران ،كارشناس��ان و کارمندان س��ازمان
فوق ،تش��کیل میدهند .ب��راي جمعآوري
دادهه��اي ثانوي��ه ،از مطالع��ات کتابخانهاي
اس��تفاده گردی��د؛ بدينگونه ک��ه اطالعات
موردني��از از طري��ق کتابه��ا ،مج�لات،
مق��االت و پاياننامههاي معتب��ر و همچنين،
فضاي مج��ازي اينترنت جمع آوری گردید.
اطالعات و دادههاي آماري موردنياز جهت
آزم��ون فرضيهها از تحليل پرس��ش نامههاي
توزيع شده بهدست آمد و از دادههاي ثانويه
جهت استخراج مدل مفهومي تحقيق استفاده
ش��د .در اين تحقیق ي��ك نمونه  248تایی با
اس��تفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب گرديد كه جهت تعیین حجم نمونه،
فرمول م��ورگان بهكار گرفته ش��د .از نمونه
انتخابی 163 ،پرس��شنامه برگشت داده شد.
روایی پرس��شنامه بر اس��اس نظ��ر خبرگان
مورد سنجش قرار گرفت و همچنین ،آلفای
کرونب��اخ جه��ت س��نجش پایایی محاس��به
ش��د .بر اين اس��اس ،برای بُعد درونفردی،
میانفردی ،س��ازگاری ،کنترل فشار روانی،

خلق عمومی و دانش اس��تراتژیک بهترتیب
مقادي��ر  93 ،92 ،91 ،88 ،90و  85درص��د
بهدست آمد .اين اعداد نشاندهنده آن است
که پرس��شنامهي مورد اس��تفاده ،از قابليت
اعتم��اد و يا بهعبارت ديگ��ر ،از پايايي الزم
برخ��وردار ميباش��د .در اي��ن تحقیق ،براي
تجزي��ه و تحليل دادهه��ا از نرمافزار آماری
 Smart PLSاس��تفاده شده است که در دو
مرحله انجام ميش��ود؛ يكي ،مرحله الگوی
اندازهگیری كه در آن ،به بررس��ی مس��ائل
مربوط به روایی و پایائی س��ازهها ميپردازد
و ديگ��ري ،مرحل��ه الگوی س��اختاری كه
رواب��ط علّ��ی بین س��ازهها و ق��درت تبیین
آنها را بررس��ي ميكند .مدلسازي ِعلّي يا
مدل معادالت ساختاري يکي از اصليترين
روشهاي تجزيه و تحليل س��اختارهاي داده
پيچيده اس��ت .در این تحقیق ،مدل موفقیت
سیس��تمهای اطالعات��ی برای کش��ف اینکه
چگونه  5بُعد هوش هیجانی بر تسهیم دانش
اس��تراتژیک تأثیر میگذارد ،مورد استفاده
ق��رار میگیرد .قلم��رو زماني اي��ن پژوهش
نیمهی اول سال  1394اس��ت .قلمرو مکاني
اين تحقيق نيز مدیریت اکتشاف شرکت ملی
نفت ايران ميباشد.
ضريب آلف��اي کرونباخ ،براي س��نجش
مي��زان تکبُع��دي ب��ودن نگرشه��ا بهکار
ميرود .همگرا و روای��یِ واگرا از ابزارهای
اندازهگیری پژوهش میباشد .جهت سنجش
اعتبار همگرايی ،پایايی هریک از گویهها و
متوس��ط واریانس اس��تخراج ش��ده() AVE
اندازهگیری گردیه است .در ارتباط با پایايی
گویهها ،بار عاملی  0/6و بزرگتر هر گویه
نشاندهنده ساختار خوب تعریف شده است.
همچنین ،بارهای عاملی باید حداقل در سطح
 0/05معن��ادار باشند(گارس��ن ،اش��تراوب،
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 .) 2005در جدول 1-شاخصهای روایی و
پایایی نشان داده شده است.
جدول 2-به بررس��ي ضرایب همبس��تگی
و روای��ی مُنف��ک ميپ��ردازد .اع��داد روي
قطر اصلی این ماتریس ،ریش��ه دوم میانگین
واریانس تبیین شده( )AVEرا نشان میدهد.
الزم��هي تأيید روایی مُنف��ک ،بیشتر بودن
مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده
از تمامی ضرایب همبس��تگی متغیر مربوطه با
ساير متغیرهاس��ت .به عنوان مثال ،ریشه دوم
میانگی��ن واریانس تبیین ش��ده ب��رای متغیر
برونفردی  87/4درصد ش��ده اس��ت که از
مقدار همبس��تگی این متغیر با س��ایر متغیرها
بیشتر اس��ت .در ج��دول 2-مقدار ریش��ه
دوم ش��اخص میانگین واریانس تبیین ش��ده
برای تمامی متغیرها نش��ان داده ش��ده است.
پایین قطر اصلی ،ضرایب همبستگی پیرسون
نشان داده شدهاند .ضریب مثبت نشاندهنده
رابط��هی مثبت و مس��تقیم و ضری��ب منفی
نش��اندهنده رابطه منف��ی و معکوس بین دو
متغیر اس��ت .تمامی ضرایب در سطح خطای
کمتر از  0/05معنادار میباشد.
 -4تحلیل یافتهها و دادههای پژوهش

در ادام��هی پژوه��ش ،مولفههای اصلی و
وابسته تعیین شدند و با توجه به مدل پیشنهاد
ش��ده بهكمك نرماف��زار  Smart PLSمورد
تحلیل ق��رار گرفتن��د .اع��داد روی خطوط
ارتباطی بین گویهها و متغیرها نشاندهندهی
بارهای عاملی و اعداد روی خطوط ارتباطی
بین متغیرهای اصلی و فرعی نش��اندهندهی
ضرايب مسیر است.
ش��كل 2-م��دل عوام��ل موثر ب��ر دانش
اس��تراتژیک را در حال��ت تخمی��ن ضرایب
اس��تاندارد نش��ان میده��د .در ای��ن م��دل،

معن��اداری(│ )│t-valueنش��ان میده��د.
ب��ر طبق این م��دل ،ه��ر ی��ک از متغیرهای
درونف��ردی ،میانف��ردی ،کنترل اس��ترس،
س��ازگاری و خُ لق عمومی در سطح اطمینان
 95درصد بر تس��هیم دانش استراتژیک تأثیر
معن��ادار دارند اگر و فقط اگر مقدار آمارهی
 tبزرگتر از  +1/96قرار گیرد .نتایج نش��ان
میدهد که س��ه متغیر خُ ل��ق عمومی ،کنترل
اس��ترس و میانفردی در س��طح اطمینان 95
درص��د بر تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر
معنادار داش��تهاند ولی متغیرهای درونفردی
و س��ازگاری در س��طح اطمین��ان  95درصد

متغیره��ای درونفردی ،میانف��ردی ،کنترل
استرس ،سازگاری و خلق عمومی" ،برونزا"
ب��وده و تس��هیم دانش استراتژیک(وابس��ته)
"درونزا" میباش��د .بر طبق ای��ن مدل ،هر
متغی��ری که ضریب بتاي بزرگتری داش��ته
باش��د ،اث��ر بیشت��ری را ب��ر تس��هیم دانش
اس��تراتژیک خواه��د گذش��ت .بنابرای��ن،
میت��وان گفت بیشتری��ن اث��ر را بُعد خُ لق
عموم��ی و کمترین اثر را بُعد س��ازگاری بر
تسهیم دانش استراتژیک داشته است.
ش��كل 3-م��دل عوام��ل موثر ب��ر دانش
اس��تراتژیک را در حال��ت ق��در مطل��ق

 2ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک
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متغیرهای پنهان

()1

()2

()3

()4

()5

()1برون فردی

0.874

()2میان فردی

0.564

0.863

()3سازگاری

0.655

0.509

0.921

()4کنترل استرس

0.562

0.362

0.812

0.869

()5خلق عمومی

0.341

0.229

0.394

0.325

0.856

()6دانش استراتژیک

0.321

0.269

0.344

0.255

0.811

()6

0.281

 3نتایج معادالت ساختاری جهت بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش استراتژیک
متغیرهای مستقل متغیر وابسته

بتا

T

ضریب تعیین وضعیت فرضیه جهت تأثیر

( )1درونفردی

0.047

1.027

رد

بیمعنا

()2میانفردی

0.157

4.205

تأیید

مستقیم

0.014

0.235

رد

بیمعنا

()4کنترل استرس

0.188

2.785

تأیید

مستقیم

()5خلق عمومی

0.662

15.922

تأیید

مستقیم

()3سازگاری

تسهیم دانش
استراتژیک

0.701
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تأثیر معناداری بر تس��هیم دانش استراتژیک
نداشتهاند.
 :H1بُع��د درونفردی ه��وش هیجانی بر
تس��هیم دانش اس��تراتژیک تاثیر مس��تقیم و
معنادار دارد.
با توجه به اينكه مقدار آماره تی درون بازه
معناداری اس��ت(بین  -1/96تا  +1/96ش��ده
اس��ت) با احتمال  0/95ادع��اي محقق مبني
بر اينك��ه " بُعد درون ف��ردی هوش هیجانی
بر تسهیم دانش اس��تراتژیک تاثیر معنا داری
دارد" ،رد ميگردد.
 :H2بُع��د میانف��ردی ه��وش هیجانی بر
تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مس��تقیم و
معنادار دارد.
با توجه به اينكه مقدار آماره تی خارج بازه
معناداری اس��ت(بیشتر از  1/96شده است)
(  ،)p > 0/05ب��ا احتمال  0/95ادعاي محقق
مبني بر اينكه " بُعد میانفردی هوش هیجانی
الکترونیکی بر تسهیم دانش استراتژیک تأثیر
معن��ا داری دارد" ،تأييد ميگردد .با توجه به
وجود ضری��ب بتای مثبت میتوان گفت که
بُعد میانفردی هوش هیجانی بر تسهیم دانش
استراتژیک تأثیر مستقیم و مثبت دارد.
 :H3بُع��د س��ازگاری ه��وش هیجانی بر
تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مس��تقیم و
معنادار دارد.
با توجه ب��ه اينكه مقدار آم��اره تی درون
بازه معن��اداری اس��ت(بین  -1/96تا +1/96
ش��ده اس��ت) با احتمال  0/95ادعاي محقق
مبني بر اينكه " بعد سازگاری هوش هیجانی
بر تس��هیم دانش استراتژیک تأثیر معنا داری
دارد" ،رد ميگردد.
 :H4بُعد کنترل اس��ترس ه��وش هیجانی
بر تسهیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مستقیم و
معنادار دارد.
با توجه به اينكه مقدار آماره تی خارج بازه

28

معناداری است(بیش��تر از  1/96ش��ده است)
(  ،)p > 0/05ب��ا احتمال  0/95ادعاي محقق
مبن��ي بر اينك��ه " بعد کنترل اس��ترس هوش
هیجانی بر تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر
معن��ا داری دارد" ،تأييد ميگردد .با توجه به
وج��ود ضریب بتای مثبت میتوان گفت بُعد
کنترل استرس هوش هیجانی بر تسهیم دانش
استراتژیک تأثیر مستقیم و مثبت دارد.
 :H5بُع��د خل��ق عمومی ه��وش هیجانی
بر تسهیم دانش اس��تراتژیک تاثیر مستقیم و
معنادار دارد.
با توجه به اينكه مقدار آماره تی خارج بازه
معناداری است(بیش��تر از  1/96ش��ده است)
(  ،)p > 0/05ب��ا احتمال  0/95ادعاي محقق
مبن��ي ب��ر اينكه " بُع��د خُ ل��ق عمومی هوش
هیجانی بر تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر
معن��ا داری دارد" ،تأييد ميگردد .با توجه به
وج��ود ضریب بتای مثبت میتوان گفت بُعد
خُ لق عمومی هوش هیجانی بر تس��هیم دانش
استراتژیک تأثیر مستقیم و مثبت دارد.
نتیجهگیری

نتای��ج اي��ن تحقیق نش��ان ميدهد ضریب
تعیین برای تس��هیم دانش اس��تراتژیک برابر
 0/701است .بنابراین ،متغیرهای درونفردی،
میانفردی ،سازگاری ،خُ لق عمومی و کنترل
اس��ترس رویهمرفته توانس��تهاند که 70/1
درصد از تغییرات تس��هیم دانش استراتژیک
را توضیح دهند .با توجه به مقدار ضریب بتا
میتوان گفت س��هم بُعد خُ لق عمومیِ هوش
هیجان��ی بیشتر از متغیرهای دیگر( باالترین
بت��ا را دارد) و س��هم درونف��ردی کمت��ر از
دیگر متغیرهاس��ت(پایینترین بت��ا را دارد).
در نتیج��ه ،میتوان گف��ت چنانچه بخواهیم
ب��ا بهکارگیری تواناییه��ای هوش هیجانی،
باعث افزايش تس��هیم دانش استراتژیک در

س��ازمان ش��ویم ،بايد مولفهه��ای تأثیرگذار
هوش هیجانی بر تس��هیم دانش استراتژیک،
از طري��ق آموزشه��اي ضم��ن خدم��ت به
كاركن��ان آموزش داده ش��ود .آگاهي دادن
بيش تر مديران دربارهي ابعاد هوش هیجانی
و تأثیرات آن جهت ايجاد محيطي كه باعث
بهبود عملكرد ش��ود ،ضروري اس��ت .بنابر
نتایج فوق و با توجه به اینکه رابطهی معنادار
و مس��تقیمی بی��ن مولفه میانف��ردی ،کنترل
اس��ترس و خُ ل��ق عموم��ی دیده ش��د ،برای
پيش��برد هر یک توجه به نکات زیر ضروری
است:
 ارتباط مولفهی میانفردی با تسهیم دانشاستراتژیک :ایجاد ارتباطات بین اعضاي هر
بخش،کاهش تأثیر ترک افراد س��ازمانی در
جریان ارتباطات ،شناسایی خبرگان در حوزه
برق��راری ارتباطات میانف��ردی و برگزاری
جلسههای پرسش و پاسخ.
 ارتباط مولفهی کنترل استرس بر تسهیمدانش اس��تراتژیک :یادگیری از اش��تباهات
و موفقیتها و مس��تند کردن آنها ،داش��تن
چش��مانداز بلندم��دت و برنام��هی مکتوب،
تعیی��ن برنامهی جایگزین ،یکپارچهس��ازی،
آموزش مهارتهای کنترل فشار روانی.
 ارتباط مولفهی خُ لق عمومی بر تس��هیمدانش استراتژیک :ایجاد مهارتها و تمرین
آنه��ا ،تعیی��ن پاداشهای م��ادی و معنوی
برای اف��رادی که از پتانس��یل باالیی در این
زمینه برخوردارن��د ،ایجاد محیطی با حداقل
ریسک و رقابتهای مخرب در نتیجه توجه
به مباحث رفتار سازمانی در سازمان.
در نهایت ،پیش��نهاد میشود در تحقیقات
آتی تأثیر س��ایر مدلهای ه��وش هیجانی بر
تسهیم دانش اس��تراتژیک و همچنین عوامل
و موانع موثر بر متغیرهای مذکور در سازمان
مورد برررسی قرار گیرد.
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