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تأثير مولفه های هوش هيجانی بر تسهيم دانش استراتژیک: موردکاوی 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

آناهيتا صفاجو*، علی رضایيان، سجاد شکوهيار  دانشگاه شهيد بهشتی 

پیشرفت های اخیر در فناوری اطالعات، هزينه های مديريت داده را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. چنین 
تغییراتی مفهوم سازمان يادگیرنده، سازمان های دانشی و مديريت دانش را وارد ادبیات مديريت نموده است. در محیط 
پويا، چالش��ی و رقابتِی کس��ب و کار امروز، حرکت س��ازمان ها به طرف س��ازمان های يادگیرنده از الزامات موفقیت در 
چنین محیطی اس��ت. مهمترين رکن مديريت دانش، پیاده س��ازی و اثر بخشی آن است به طوري که شناخت مديريت 
دانش به عنوان روح حاکم بر اَعمال س��ازمانی، برای پیاده س��ازی آن ضروری است. با توجه به اهمیت مديريت دانش و 
يادگیری سازمانی، شناخت عوامل تأثیرگذار در تسهیل اين فرايند، ضروری است. براساس تعريف هوش هیجانی، به نظر 
می رسد به دلیل آنكه هر دو مفهوم بر تعامالت و ارتباطات افراد در سازمان تأکید می کنند، لزوم شناسايی و تبیین اثرات 
هوش هیجانی بر تسهیم دانِش استراتژيِک افراد از جمله راهكارهايی است که می تواند سازمان را برای حرکت به سوی 
يک سازمان دانش محور و يادگیرنده ياری دهد. هدف از اين تحقیق، ارائه ی مدلی برای بررسی تأثیر مولفه های هوش 
هیجانی بر تسهیم دانش است. در اين پژوهش از مدل هوش هیجانی بار-آن و مولفه ی دانِش استراتژيِک مدِل تسهیِم 
دانِش ديكسون استفاده شده است. پژوهش فوق در مديريت اکتشاف شرکت ملی نفت ايران مورد بررسی قرار گرفت و 
برای تحلیل نتايج از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. بررسی مدل پیشنهادی بیانگر تأيید رابطه ی معنادار برخی از 
مولفه های هوش هیجانی بر تسهیم دانش استراتژيک است. نتايج نشان داد که مولفه هايی چون روابط میان فردی، کنترل 
استرس يا فشار روانی و ُخلق عمومی افراد سازمان، می تواند به غنی سازی تسهیم دانش استراتژيک کمک کند و البته 

مولفه هايی مانند سازگاری و يا مولفه های درون فردی، تأثیر معناداری را بر اين حوزه نشان ندادند.
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با توجه به تغییر و تحوالت عصر حاضر و 
با ورود س��ازمان ها به "اقتصاد دانش محور"، 
نیروی انس��انی نسبت به س��ایر منابع سازمان، 
از اهمیت خاصی برخوردار ش��ده است. در 
واقع، س��رمایه ی انس��انی، حیاتی ترین عنصر 
راهبردی و اساس��ی ترین راه ب��رای افزایش 
اثربخش��ی و کارایی سازمان بوده و پیشرفت 

و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت. 
طی چند سال گذشته، بحث های گسترده ای 
درباره مدیریت دانش در جامعه ی ما صورت 
گرفته است. استادان و پژوهشگران رشته های 
مختلف از قبیل جامعه شناسی، اقتصاد و علم 
مدیریت توافق دارند که در زمینه ی توسعه ی 
مدیریت دانش در سازمان ها تحوالتی روی 
داده اس��ت. مدیریت دانش و مفاهیم مرتبط 
ب��ا آن، به عنوان اجزاء مه��م و ضروری برای 
س��ازمان ها و براي بقاء و حف��ظ توان رقابتی 
ترویج می ش��وند. از طرفی، س��ازمان ها برای 
حفظ بقاء و مرز رقابت��ی باید دارای ظرفیت 
مناس��بی برای حفظ، توسعه و س��ازماندهی 
مهمتری��ن دارایی ش��ان یعنی نیروی انس��انی 
باش��ند. از دی��دگاه مدیریت اس��تراتژیک، 
س��رمایه فکری می توان��د در ایجاد و کاربرد 
دان��ش ب��رای افزایش ارزش س��ازمان مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. پژوهش های اخیر روی 
نیروی کار نشان داده است که یکی از عوامل 
مه��م در عملک��رد کارکنان در س��ازمان ها، 
هیجان��ات آن هاس��ت ک��ه در پژوهش فوق 
بناست در قالب هوش هیجانی به آن پرداخته 

شود.
درب��اره ی  متض��اد  تقریب��اً  دی��دگاه  دو 
هیجانات و عواطف انس��ان ها وجود دارد؛ از 
یک دیدگاه گفته می شود هیجانات به عنوان 
عوام��ل مخربی هس��تند ک��ه مان��ع از تفکر 
منطقی افراد در موقعیت های مختلف به ویژه 
هن��گام مواجهه با مش��کالت و موقعیت های 

تصمیم گی��ری می ش��وند و از س��وی دیگر، 
دیدگاهی نی��ز وجود دارد که معتقد اس��ت 
هیجانات می تواند در موقعیت های حس��اس 
ب��ه کمک تفکر منطقی افراد درآمده و روند 
تصمیم گی��ری را تس��هیل نمای��د. بنابرای��ن، 
می ت��وان گف��ت هیجان��ات مختل کنن��ده یا 
تس��هیل کننده ی تفکر و واکنش ه��ای افراد 
هس��تند و این امر بس��تگی به ش��رایطی دارد 
که فرد در آن ق��رار می گیرد و اینکه چطور 
می توان��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 
می ش��ود. در غیر این صورت، هیجانات ضد 
و نقی��ض می توانند به عن��وان موانع عمده در 

موقعیت های حساس عمل نمایند.
اینک��ه آیا می ت��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. 
درنهایت، ب��ا ارائه ی مدل های هوش هیجانی 
و تس��هیم دانش استراتژیک، به دنبال ارائه ی 
مدلی جدید ب��رای ارتباط بی��ن متغیر هوش 
هیجانی و تس��هیم دانش استراتژیک خواهیم 

بود.

1- مبانی نظری و پيشينه ی پژوهش
1-1- هوش هيجانی

س��ال ها ای��ن تفک��ر حاکم بود ک��ه وجه 
تمایز افراد موفق از س��ایرین، بهره ی هوشی 
آن هاست، اما تحوالت اخیر در علوم رفتاری 
و س��ازمانی، توجه همگان را به س��وی عامل 
اصلی ت��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��رمایه ای با 

ارزش ن��گاه کن��د و فرصت پ��رورش آن را 
برای منابع انس��انی خود فراهم نماید. ادبیات 
ه��وش هیجان��ی از واژه ه��ا و اصطالح��ات 
متعددی تش��کیل ش��ده اس��ت؛ مانند هوش 
ش��خصی، هوش اجتماعی، هوش میان فردی 
و م��واردی از این قبیل و البت��ه دیدگاه های 
مختل��ف، متع��دد و کمابی��ش مش��ابهی از 
هوش هیجانی ارائه می ش��ود. هوش هیجانی 
ب��ه لحاظ مفهومی تعاری��ف مختلفي را دربر 
مي گی��رد؛ برخی از این تعاریِف ارائه ش��ده 
فاقد ش��واهد تجربی و تأیید کننده ی صحت 
ادعای آن هاس��ت. ب��ه عقیده دانی��ل گلمن، 
»هوش هیجان��ي نوعي مه��ارت اجتماعي و 
توانایي برقراري ارتباط مؤثر با دیگران است 
که همدردي با آنان، کنترل تکانش ها و حل 
تعارض��ات را در بر مي گی��رد«]1[.از دیدگاه 
مایر و س��الوی  »ه��وش هیجان��ی نماینده ی 
توانایی تشخیص، ارزیابی و بیان هیجانات به 
نحو صحیح و سازگارانه مي باشد. همچنین، 
ه��وش هیجانی درک و آگاهی از هیجان ها، 
توانایی دس��تیابی و ایجاد احساسات، تسهیل 
فعالیت ه��ای ش��ناختی و عمل س��ازگارانه و 
توانای��ی تنظیم هیجان ه��ا در خود و دیگران 
را ش��امل مي گردد«. واژه نامه روان شناس��ي 
آکس��فورد هوش هیجان��ي را چنین تعریف 
مي کند:»توانایي مراقبت و کنترل هیجان هاي 
خود و دیگران، تمایز بین هیجان هاي مختلف 
و برچس��ب مناس��ب زدن به آن ها و کاربرد 
اطالعات هیجاني براي هدایت فکر و رفتار«. 
با توجه ب��ه تعاریف مختل��ف در این زمینه، 
می توان گفت تمامی صاحب نظران به نحوی 
معتقدند هوش هیجانی احساسات و افکاری 
اس��ت که ورای تمام فعالیت های انسان قرار 
دارد و به نوعی، چگونگی واکنش انس��ان به 
موقعیت های مختلف را تحت تأثیر خود قرار 
می دهد. بنابراین، افرادی که از س��طح باالی 
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هوش هیجانی برخوردارند، قادر خواهند بود 
این واکنش ها را در خود و دیگران شناسایی 
نموده و در یک مس��یر صحیح هدایت کنند. 
گلمن اظهار می دارد که هوش ش��ناختی در 
بهترین ش��رایط تنها 20 درصد از موفقیت ها 
را باعث می ش��ود و 80 درصد از موفقیت ها 
به عوامل دیگر وابسته است. در واقع، هوش 
هیجانی، عدم موفقیت افراد با هوش عمومی 
باال و همچنین، موفقیت غیرمنتظره ی افراد با 
هوش عمومی متوسط را تعیین می کند. یعنی 
افراد با داشتن هوش عمومی متوسط و هوش 
هیجانی باال، بس��یار موفق تر از افرادی هستند 
که هوش عمومی باال و هوش هیجانی پایین 
دارند. پ��س هوش هیجانی پیش بینی کننده ی 

موفقیت افراد در زندگی است]2[. 

1-2-پيشينه ی هوش هيجانی
هر ی��ک از الگوه��ای نظ��ری در مفهوم 
هوش هیجانی از دو دیدگاه مطرح می شوند: 
م��دل توانای��ی و م��دل مرک��ب. مدل های 
توانای��ی، ه��وش هیجان��ی را به ط��ور کامل 
برآم��ده از توانایی ذهنی می دانند. در مقابل، 
مدل ه��ای مرکب ه��وش هیجان��ی، توانایی 
ذهنی را ب��ا ویژگی های ش��خصیتی از قبیل 
خوش بینی، خرسندی و ... در هم می آمیزند. 
در ح��ال حاضر تنه��ا، م��دل توانایِی هوش 
هیجانی از س��وی جان مایر و پیتر س��الووی 
ارائه ش��ده اس��ت. مدل های مرک��ِب هوش 
هیجان��ی نیز با مفاهیم درون��ی متفاوتی ارائه 
ش��ده اند. ریوون بار-آن، دانی��ل گلمن و... 
ارائه کنن��ده ی مدل ه��ای مرک��ب گوناگون 
ب��ار-آن،  ه��وش هیجان��ی هس��تند. م��دل 
مهارت های تس��هیل کننده و شایس��تگی های 
را  به هم مرتب��ط  هیجان��ِی  و  اجتماع��ی 
ک��ه ب��ر رفت��ار هوش��مندانه تأثی��ر دارن��د، 

 به ص��ورت چند بخش��ی بیان می کند. تس��ت
EQ-i اولین تست خودآزمایی منتشر شده ی 

هوش هیجانی و پرکاربردترین تست در دنیا 
در این زمینه اس��ت که توس��ط دکتر ریوون 
ب��ار-آن طراح��ی ش��ده و مخف��ف عبارت 
"می��زان بهره وری هیجانی" اس��ت. س��الوی 
و مای��ر در م��دل توانایی خود بی��ان کردند 
ک��ه اف��راد در توانایی ش��ان ب��رای پردازش 
اطالعات مربوط به ی��ک واقعه ی هیجانی و 
توانایی شان در ارتباط دادن پردازش هیجانی 
متفاوت اند]3[.  جه��ت ش��ناخت وس��یع تر، 
در مفهوم ه��وش هیجانی، مایر و س��الووی 
بی��ان می کنن��د که ه��وش هیجان��ی دارای 
دو حیطه اس��ت: حیطه ی تجرب��ی و حیطه ی 
اس��تراتژیک . هر حیطه خود به چهار ش��اخه 
تقس��یم می ش��ود که عبارتند از: "احس��اس 
هیجانی"  " درونی س��ازی  هیجان��ی"،  کردن 
، "فه��م هیجانی"، "مدیری��ت هیجانات". در 
سال های بعد سطوح و ساختار هوش هیجانی 
در حیطه های تجربی و اس��تراتژیک توس��عه 
یافت و مدل توسعه یافته هوش هیجانی همراه 
با پرس��ش نامه MSCEIT ارائه شد. از طرفی 
کوپر و س��واف )1997( ، 4 بُع��د EQ را در 

سطح گسترده ای مطرح نمودند :
1- س��واد هیجانی )ش��امل : دانش و درک 

هیجانات و چگونگی کار آن ها(
تناس��ب هیجانی )ش��امل : قابل اعتماد   -2

بودن و سختی و انعطاف پذیری هیجانی(
3- عمق هیجانی )ش��امل : رش��د و شدت 

هیجان (
4- کیمیاگری هیجانی )شامل : به کارگیری 

احساسات جهت کسب فرصت های خالق(
گلمن از نظریه پردازان دیدگاه شخصیتی-

اجتماعی است. وی مفهوم هوش هیجانی را 
در 5 مولفه توضیح می دهد که عبارتند از:

1- خودآگاهی2: این مولفه شامل آگاهی 
هیجانی، ارزیابی صحیح از خود و اعتماد به 

نفس می شود.
1- خود تنظیمی)خود کنترلی(3: این مولفه 
شامل خود کنترلی، قابلیت اعتماد، وجدان، 

انطباق پذیری و نوآوری است.
2- انگیزش ) خود انگیختگی(4: این مولفه 
ش��امل گام برداشتن به س��وی هدف، تعهد، 

پیشگام بودن و مثبت گرایی است.
روابط(5:  اجتماعی )کنترل  3-آگاهی های 
مهارت در این حیطه با توانایی مش��ترک در 
کنترل هیجان و تعامل س��ازگارانه با دیگران 

همراه است.
4- مهارت های اجتماعی)تشخیص هیجان 
در دیگران – همدلی (6: همدلی پایه و اساس 
مهارت ه��ای اجتماعی اس��ت. اف��رادی که 
همدل��ی دارند با عالئم و نش��انه های ظریف 
اجتماع��ی و تعامالتی ک��ه بیانگ��ر نیازها و 
خواس��ته های دیگران باش��د، مانوس و آشنا 

هستند.
پس از نظریه گلم��ن، داویس ابعاد هوش 
هیجانی را در چهار مورد مطرح می کند]4[.

- ارزیاب��ی و اب��راز عواطف خ��ود ) خود 
ارزیابی هیجانی(  : این ویژگی شامل توانایی 
درک و فهم عمیق عواطف و بیان آن هاست.
- 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 توانایی 
تنظیم هیجانات به نحوی است که اضطراب 

و نگرانی افراد را سریع تر بهبود بخشد. 
- به کارگیری هیجانات در جهت تس��هیل 
عملکرد : بیانگ��ر توانایی فرد در به کارگیری 
و جهت ده��ی هیجانات به س��وی عملکرد و 
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فعالیت های مفید است. 
دولویکس و هیکس بر اس��اس تحقیقات 
تجربی خود عناصر محوری مش��ترک را در 
ساختار کلی هوش هیجانی شناسایی کرده اند 
که عبارتند از: خودآگاهی، انعطاف پذیری، 
فراس��ت،  بین فردی،  انگی��زش، حساس��یت 
وظیفه دوس��تی و صداق��ت، تأثی��ر. بار-آن   
معتقد اس��ت که هوش هیجانی مجموعه ای 
از توانایی ها و قابلیت هایی اس��ت که فرد را 
در جهت س��ازگاری با محیط و موقعیت در 
زندگی تجهیز می کند. مقوله هیجان در این 
نوع هوش حائز اهمیت بس��یار بوده و آن را 
از هوش ش��ناختی متمایز می سازد. این مدل 
ش��امل 5 مولفه و 15 ش��اخص به شرح زیر 

است[17].
1-م�ول�فه درون ف�ردی: "خ��ودآگ��اه��ی 
نف��س ،  ع��زت  وج��ود ،  اب��راز  هیجان��ی، 

خودشکوفایی، استقالل، همدلی"
- خودآگاهی هیجانی: توانایی تشخیص و 
درک احساسات. این مولفه همچنین توانایی 
تمایز و تفاوت بین آن ها به منظور پی بردن به 
این نکته است که شخص چه احساسی دارد 
و چرا این احساس در او شکل گرفته است.

- ابراز وج��ود : توانایی بیان احساس��ات، 

عقاید و افکار خود و دفاع از حقوق خود به 
شیوه ای غیرمخرب.

- عزت نف��س: توانایی احت��رام به خود و 
پذی��رش خود به عنوان ش��خصی که اساس��اً 
خوب است. پذیرش خود، پذیرش جنبه های 
مثبت و منف��ی و محدودیت ها و قابلیت های 

دروني. 
ش��ناخت  توانای��ی  خودش��کوفایی:   -
توانمندی های بالقوه خود. این مولفه ی هوش 
هیجانی، تبیین جست وجو برای غنا بخشیدن 

به زندگی است.
- اس��تقالل: توانای��ی خود هدایت گری و 
خودکنترلی در تفکر، عمل و عدم  وابستگی 
عاطفی. افراد مس��تقل، اف��رادی قابل اتکا در 
تصمیم گیری در برنامه ریزی های مهم هستند.

مس��ئولیت پذیرِی  2-میان فردی:"همدلی، 
اجتماعی، روابط میان فردی "

- همدل��ی: همدل��ی کردن یعنی داش��تن 
همان احساسی که دیگری به آن دست یافته 
اس��ت. همدلی یعنی ایجاد احساس مشترک 

با یکدیگر. 
یعن��ی  اجتماع��ی:  مس��ئولیت پذیری   -
نش��ان دادن خود به عنوان عضوی س��ازنده، 
مش��ارکت کننده و همکاری کنن��ده در یک 

گروه اجتماعی. 
- رواب��ط میان ف��ردی: توانای��ی برقراری 
ارتباط ب��ا دیگران و حفظ ای��ن ارتباطات و 

تأثیر گذاری بر آن هاست.
 ، ی یر ف پذ نعطا ا " : ی ر گا ز س��ا -3

واقع گرایی، حل مسئله"
- انعطاف پذیری: توانایی منطبق س��اختن 
عواطف، افکار و رفتار با شرایط و موقعیت ها 

که دائماً در حال تغییر است.
-واقع گرایی: توانای��ی ارزیابی انطباق بین 
آن چ��ه تجربه می ش��ود و آنچه عین��اً وجود 

دارد.
- حل مس��ئله: توانایی شناسایی و تعریف 
مش��کالت، همچنی��ن توانایی خل��ق و انجام 

راه حل های بالقوه  و موثر. 
فش��ار  اس��ترس:"تحمل  4-کنت��رل 

روانی،کنترل تکانه"
- تحمل فش��ار روانی: توانایی مقاومت در 
برابر رویدادها و موقعیت های فش��ار زا بدون 
توقف از طریق س��ازگاری فعال و مثبت در 

برابر فشار. 
-کنترل تکانه: توانایی مقاومت یا به تأخیر 
انداخت��ن تکانه و یا وسوس��ه ی انجام عملی 
است. این توانایی ش��امل پذیرش تکانه های 
پرخاش��گرانه، خوددار بودن و کنترل خشم 

می گردد.
5-ُخلق عمومی:"خوش بینی، خرسندی"

-خوش بینی:خوش بینی نشان دهنده ی امید 
ب��ه زندگی و رویک��ردی مثبت ب��ه زندگی 
روزمره است. این عامل، عکس بدبینی بوده 

که یکی از نشانه های افسردگی است.
-خرسندی : خرسندی، توانایی لذت بردن 
از زندگی خود و دیگران و داش��تن رضایت 

از زندگی است]6[.
1   مدل پیشنهادی ارتباط بین هوش هیجانی و تسهیم دانش استراتژیک

٨ 
 

 شده ادغام 17عقالني كنش نظريه در "خارجي هايپاداش" بيروني هايانگيزه و "سازماني شهروندي رفتار" دروني هايانگيزه است.

  است.
مفهومي الگوي و هافرضيه يتوسعه -2
 بررسي و سنجش ،اصلي هدف و ددگرمي بررسي ،استراتژيك دانش متسهي عدب بر هيجاني هوش هايمولفه ثيرأت ،تحقيق اين در

- بار مركب مدل از ،تربزرگ هايجامعه در اجرا و تست هنجاريابي، بودنِ تردقيق دليلهب است. متغير دو اين بين موجود همبستگي
 پذيرفته مدل از دانش، تسهيم بر ثرمو رفتاري عوامل بررسي و دانش تسهيم اصلي ابعاد بررسي بودن جامع دليلبه و )2000(آن

  است. شده استفاده )2000ديكسون( يشده
 فشار كنترل فردي،ميان فردي،درون عدب :است هيجاني شهو به مرتبط عدب 5 از متشكل ،شده ارائه كه گونههمان تحقيق مدل

   عمومي. خلق و سازگاري رواني،
 هايسازمان تمام در كهازآنجايي و است خاورميانه خيزنفت كشورهاي جزء نايرا اينكه به باتوجه ،پيشنهادي مدل بررسي براي

 سازمان در فوق مدل دارد، بلندمدت اهداف به دستيابي و موفق مديريت بر آشكاري ثيرأت آن تسهيم و استراتژيك دانش ،دولتي
 راهبري و مديريت ،سازماندهي ريزي،امهبرن وظيفه و بوده ايران نفت ملي شركت اصلي هايمديريت از يكي كه اكتشاف مديريت
 پيكان ،1- لشك گرفت. قرار بررسي مورد دارد، عهده رب را دريا و خشكي در گاز و نفت جديد منابع اكتشاف به مربوط هايفعاليت

   دهد.مي نشان را استراتژيك دانش تسهيم بر هيجاني هوش ابعاد بين شده پيشنهاد وابستگي
  
  تحقيق هايفرضيه -2-1

 مدل متغيرهاي بررسي به )1-شكل ( ديكسون مدل استراتژيك دانش تسهيم و آن-بار هيجاني هوش مدل براساسدر اينجا 
  شد: خواهد پرداخته

  
  استراتژيك دانش تسهيم و هيجاني هوش بين ارتباط پيشنهادي مدل -1شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرديدرون هايمولفه-الف
 هستند. همدلي و استقالل خودشكوفايي، نفس،عزت وجود، برازا هيجاني، اهيخودآگ هايشاخص شامل فرديدرون مولفه

 از دفاع و خود افكار و عقايد احساسات، بيان توانايي به وجود ابراز است. احساسات درك و تشخيص توانايي هيجاني، خودآگاهيِ
 اساساً كه شخصي عنوان به خود پذيرش و ودخ به احترام توانايي به نفس،عزت .شودمي گفته غيرمخرب ايشيوه به خود حقوق

                                                      
17 Theory of Reasoned Action(TRA) 
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

1-3- مدیریت دانش
مدیریت دان��ش مفهومی ت��ازه در تاریخ 
رشد بشر محسوب نمی شود]7[.این درحالی 
اس��ت ک��ه واژه مدیریت دانش ب��ه تازگی 
اهمی��ت یافت��ه و توج��ه ویژه ای بدان ش��ده 
اس��ت. با وجود اس��تفاده وس��یع از مدیریت 
دانش در انواع موسسات وس��ازمان ها، ارائه 
تعریفی واحد از آن بس��یار مش��کل است. با 
بررس��ی تعاریف گوناگوِن مدیریت دانش، 
می توان آن را به عنوان »فرایند خلق، انتش��ار 
و به کارگیری دانش برای دستیابی به اهداف 
س��ازمانی« تعری��ف ک��رد. س��ازمان ها باید 
ق��ادر به خل��ق و به کارگی��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 
می کن��د و در بس��یاری از م��وارد به عن��وان 
مدیریت بر اس��اس فناوری تعریف می شود، 
ام��ا در حقیقت مفهومی فراتر از آن دارد]8[. 
داونپورت مؤلفه های اساسی مدیریت دانش 
را ش��امل این موارد می داند: فرهنگ، فرایند 
اجرایی، سیاست ها و فناوری. مدیریت دانش 
در برگیرنده فراین��د ترکیب بهینه ي دانش و 
اطالعات در سازمان و ایجاد محیطی مناسب 
ب��رای تولید، تس��هیم و به کارگی��ری دانش 
و تربی��ت نیروهای انس��انی خ��الق و نوآور 
اس��ت]7[. مهمترین اهداف یک مؤسسه در 
زمینه مدیریت مطلوب تِر دانش عبارت است 
از: حفظ و نگهداری اعضای کلیدی سازمان، 
ارتقای سیستم انگیزش��ی، شناخت محیط و 
بهبود خدمات دهی به مشتریان. دانِش موجود 
در نظ��ام مدیریت دانش به عنوان س��رمایه ای 
تلقی می ش��ود که از طریق ایجاد زمینه برای 
سرمایه گذاری در زمینه های دیگر، مدیریت 

را موثرتر می کند.

1-4- تسهيم 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 پیام ه��ای متفاوتی را از مفهوم به اش��تراک 
گذاشتن ارایه می کند. هدف عمده مدیریت 
دان��ش و به دنبال آن، تس��هیم دان��ش، ایجاد 
و س��ازمان دهی 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 به کار بندند. 
در برخی از س��ازمان ها، به اش��تراک گذاری 
دانش امری طبیعی است اما در برخی دیگر، 
هنوز ای��ن نگرش قدیمی ک��ه دانش قدرت 
اس��ت حکم فرمایی می کند]7[. بس��یاری از 
اس��تراتژی هایی  روش��ن فکر،  س��ازمان های 
را ب��ا هدف تغیی��ر این نگرش های منس��وخ 
ش��ده آغاز کرده اند. آن ها عوامل انگیزشی 
متنوعی را به کار گرفته اند، تا نش��ان دهند در 
زمینه تسهیم دانش در س��ازمان خود مصمم 
و جدی هس��تند. ب��ه عنوان مث��ال، برخی از 
آن ها ب��رای اف��رادی که دانش خ��ود را در 
اختی��ار دیگران ق��رار می دهن��د، برنامه های 

قدردانی و دادن پ��اداش را در نظر گرفته اند 
که از قدردانی در شرکت، درج در خبرنامه 
ت��ا پرداخت پاداش های م��ادی قابل توجه را 
ش��امل می ش��ود. برخی دیگر از شرکت ها، 
کارمن��دان خ��ود را ب��ر مبنای اینک��ه به چه 
میزان در فعالیت های تسهیم دانش مشارکت 
داشته اند ارزیابی نموده و برای آن ها ترفیع و 
 یا مرخصی ه��ای فوق العاده در نظر می گیرند
]9[. تسهیم دانِش استراتژیک بر پایه ی ایجاد 
و ترمی��م ی��ک چارچوب دانش اس��تراتژی 
اس��ت به طوري ک��ه کلید ه��ای اصل��ی یک 
استراتژی س��ازمانی را طراحی و فرآیند های 
آن را مشخص می نماید. این چارچوب باید 
راهنمایی برای پویایی دانش س��ازمانی بوده 
و ارزش های 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 

1   شاخص های روایی، پایایی

آلفای كرونباخضریب تعیینپایایی تركیبیAVEمتغیرهای پنهان

0.7640.9150.7200.905درون فردی

0.7450.9060.4350.884میان فردی

0.8490.9280.8100.917سازگاری

0.7540.9360.6790.924كنترل استرس

0.7330.9290.3090.913خلق عمومی

0.6930.9000.7340.851دانش استراتژیک
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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 می کنند. نوع دانش��ی که منتقل 
می ش��ود می تواند هم آش��کار و ه��م پنهان 

باشد]10[.

1-5- فرایند تسهيم دانش

از نگرش مفهومي، تسهیم دانش، فرایندی 
اس��ت ک��ه ب��ه توس��عه ی��ک روح جمعی 
کمک می کند که در آن، افراد در راس��تای 
تحق��ق اه��داف مش��ترک به ه��م یکدیگر 
وابس��ته اند]11[. مک درمت)1999( تس��هیم 
دانش را به این صورت تش��ریح می نماید که 
وقتی می گوییم فردی دانش خود را تس��هیم 
می کند، به این معناست که فرد، فرد دیگری 
را با اس��تفاده از دانش، بین��ش و افکار خود 
راهنمای��ی می کن��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 
گسترده ای اس��ت که موجب می شود دانش 
و تجرب��ه به ط��ور موثر و شایس��ته ای، توزیع 
و ج��ذب ش��وند]12[. امروزه انتق��ال دانش 
برای موفقیت س��ازمان ها امری حیاتی است. 
انتق��ال س��رمایه فکری در س��ازمان هایی که 
فرایندهای انتقال دان��ش را درک کرده اند، 
بس��یار آس��ان تر انجام می گی��رد. داونپورت 
و پروس��اک9  )2000( معتقدن��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 عین حال، 

مهم ترین بخش آن محس��وب می شود]13[. 
آنچه که در تس��هیم و یا انتشار دانش باید به 
آن توجه شود این است که چگونه اطالعاِت 
صحیح در زمان مناس��ب در اختیار اشخاص 
مناسب قرار گیرد. مطالعات الرسون و الین10  
نشان داده است که عوامل متعددی بر تسهیم 
دان��ش در درون س��ازمان ها نقش دارند. این 
عوام��ل تعیین کننده ی مدل هایی خواهند بود 
که جهت تس��هیم دانش در سازمان ها به کار 
گرفته می شود]10[. زوالنسکی11  )1996( در 
مدل ارتباطی خود، انتقال دانش را فرآیندی 
می داند که در بردارنده مراحل ترتیبی است. 
در ای��ن مدل، تمرکز ب��ر روی مراحل انتقال 
دانش، بین فرس��تنده و گیرنده ی آن اس��ت. 

انتقال دانش چهار مرحله دارد:
 انتقال توسط فرستنده، پیاده سازی،دریافت 

توسط گیرنده، یکپارچگی
 پیاده س��ازی: دان��ش توسط"فرس��تنده" 

جریان می یابد.
 دریافت توسط گیرنده: شروع مرحله ای 
اس��ت که در آن، " گیرنده" از دانش انتقال 

یافته بهره مند می گردد.
"گیرن��ده"، دانش دریافت    یکپارچگی: 

شده را در کارهای روزمره به کار می گیرد.
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��ده ی دان��ش) ف��رد، گروه و 
ی��ا کل س��ازمان( بس��تگی دارد]9[. وی پنج 
مکانیزم برای انتقال دانش پیش��نهاد می دهد 
که عبارتند از: انتقال ترتیبی، آشکار، پنهان، 

استراتژیک و کارشناسی.
- انتقال ترتیبی زمانی رخ می دهد که گروه 
مش��ابهی از کارکنان دانشی، کار مشابهی را 

یک بار دیگر با به کارگیری دانش خودشان 
انجام می دهند. ماهی��ت کار، تکراری و غیر 

یکنواخت است.
- انتق��ال آش��کار زمان��ی رخ می دهد که 
گروهی از کارکنان دانش��ی، همان کاری را 
انجام می دهند که گروهی قباًل با به کارگیری 

دانش گروهی دیگر، انجام داده است.
- انتق��ال پنه��ان زمانی اتف��اق می افتد که 
گروهی از کارکنان دانش��ی، کار مشابهی را 
با به کارگیری دانش گ��روه دیگر، در بافتی 

دیگر انجام دهد.
- انتقال اس��تراتژیک زمان��ی رخ می دهد 
که یک گروه، مسئولیت کاری که به ندرت 
اتف��اق می افت��د یا یک پ��روژه اس��تثنایی را 
به عه��ده می گی��رد و می خواه��د از تجرب��ه 
دیگران در درون سازمان که کار مشابهی را 

انجام داده اند، استفاده کند.
- انتقال کارشناس��ی زمان��ی رخ می دهد 
ک��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 روش ها و دانش جدید منتقل  شود.
اس��ویبای12  معتقد اس��ت انتقال دانش در 
سطوح مختلِف یک س��ازمان اتفاق می افتد. 
بنابرای��ن، یک فرآیند مه��م مدیریت دانش 
در محیط ه��ای س��ازمانی، انتق��ال دانش به 
مکان های موردنیاز برای به کارگیری 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 
می گیرد. در این مدل تاکید ش��ده است که 
دانش نمی تواند موجودیتی جدا از ش��ناخت 
انسان داش��ته باش��د. به عبارت دیگر، دانش 
ب��ه معن��ای واقع��ی نمی تواند خ��ارج از مغز 
انس��ان باش��د. در مدل لدهی چهار عامل به 
جری��ان دانش در س��ازمان ها کمک می کند 
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که عبارتند از: رفت��ار فردی، رفتار گروهی، 
فرهنگ/قوانی��ن  و  ارتباط��ی  کانال ه��ای 
سازمانی. مدل تس��هیم دانش واسکو و فرج 
)2005(، یکی از مدل های مطرح در زمینه ی 
تس��هیم دانش در سازمان به ش��مار می رود. 
م��دل اولیه ی ای��ن دو صاحب نظ��ر از 4 بُعد 
انگیزه های فردی )ل��ذت کمک به دیگران، 
اعتبار(، سرمایه ساختاری)رسمیت(، سرمایه 
ش��ناختی) تخصص و خبرگ��ی در حوزه( و 
سرمایه ارتباطی) تعهد و تعامل( تشکیل شده 

است.
لی و همکارانش در س��ال 2006 مدلی را 
که محرک تس��هیم دانش بین مش��تریان در 
اینترنتی است، شناسایی  تاالرهای گفتگوي 
کردن��د ت��ا درک بهت��ری از علت تس��هیم 
دان��ش مش��تریان در ای��ن تاالرها به دس��ت 
آوردن��د. زاوی��ا محم��د یوس��ف و بخاری 
اسماعیل13 )2007( مدل خود را بر پایه مدل 
الیکوسکی14  در سه بخش معرفی نمودند. در 
این مدل تعامل متقابل بین مردم، تکنولوژی 

و سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. این 
سه بخش عبارتند از بعد فردی، بعد سازمانی 

و بعد تکنولوژی.
سیس��من15  و همکارانش در س��ال 2008 
مدلی برای رفتار تسهیم دانش بین کارمندان 
ارائه دادند که تس��هیم دانش بین کارمندان، 
تابعی از "انگی��زه، فرص��ت، توانایی" آن ها 
ب��رای انج��ام کار اس��ت. مطالعه امی��ن16  و 
همکاران)2010( در س��ه موسس��ه آموزشی 
متعلق به ش��رکت گاز و نف��ت مالزی انجام 
گرف��ت. در این مطالع��ه، چارچوب��ی برای 
انگیزه ه��ای درونی و بیرونِی تس��هیم دانش 
ارائه ش��ده اس��ت. انگیزه های درونی "رفتار 
ش��هروندی س��ازمانی" و انگیزه های بیرونی 
"پاداش ه��ای خارج��ی" در نظری��ه کن��ش 

عقالنی17  ادغام شده است.

2- توسعه ی فرضيه ها و الگوی مفهومی
در ای��ن تحقی��ق، تأثی��ر مولفه های هوش 
هیجانی بر بُعد تس��هیم دانش اس��تراتژیک، 

بررس��ی می گردد و هدف اصلي، سنجش و 
بررسي همبس��تگي موجود بین این دو متغیر 
است. به دلیل دقیق تر بودِن هنجاریابی، تست 
و اج��را در جامعه ه��ای بزرگ ت��ر، از مدل 
مرکب ب��ار-آن )2000( و به دلیل جامع بودن 
بررس��ی ابعاد اصلی تس��هیم دانش و بررسی 
عوامل رفتاری موثر بر تسهیم دانش، از مدل 
پذیرفته ش��ده ي دیکس��ون)2000( اس��تفاده 

شده است.
م��دل تحقی��ق همان گونه که ارائه ش��ده، 
متش��کل از 5 بُع��د مرتبط به ه��وش هیجانی 
اس��ت: بُعد درون فردی، میان ف��ردی، کنترل 

فشار روانی، سازگاری و خلق عمومی. 
باتوجه  پیش��نهادی،  م��دل  بررس��ی  برای 
به اینک��ه ایران ج��زء کش��ورهای نفت خیز 
خاورمیان��ه اس��ت و ازآنجایي ک��ه در تمام 
س��ازمان های 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 

2   مدل دانش استراتژیک در حالت تخمین ضرایب استاندارد

١١ 
 

  0.5620.3620.8120.869 استرس كنترل)4(
 0.3410.2290.3940.3250.856 عمومي خلق)5(
0.3210.2690.3440.2550.8110.281استراتژيك دانش)6(

  
 واريانس ميانگين دوم ريشه ،ماتريس اين اصلي قطراعداد روي  پردازد.مي نفكم روايي و گيهمبست ضرايب بررسي به 2-جدول
 از شده تبيين واريانس ميانگين دوم ريشه مقدار بودن تربيش ،نفكم روايي يدأيت يالزمه دهد.مي نشان را )AVEشده( تبيين
 متغير براي شده تبيين واريانس ميانگين دوم ريشه ،مثال انعنو به متغيرهاست. ساير با مربوطه متغير همبستگي ضرايب تمامي
 دوم ريشه مقدار 2-جدول در است. تربيش متغيرها ساير با متغير اين همبستگي مقدار از كه است شده )درصد 4/87( فرديبرون

 نشان پيرسون همبستگي يبضرا ،اصلي قطر پايين .نشان داده شده است متغيرها تمامي براي شده تبيين واريانس ميانگين شاخص
 متغير دو بين معكوس و منفي رابطه دهندهنشان منفي ضريب و مستقيم و مثبت يرابطه دهندهنشان مثبت ضريب اند.شده داده
   باشد.مي معنادار 05/0 از كمتر خطاي سطح در ضرايب تمامي .است

  
  پژوهش هايداده و هايافته تحليل -4
 مورد Smart PLS افزارنرم كمكبه شده پيشنهاد مدل به توجه با وشدند  تعيين وابسته و اصلي ايهمولفه ،پژوهش يادامه در

 ارتباطي خطوط روي اعداد و عاملي بارهاي يدهندهنشان هامتغير و هاگويه بين ارتباطي خطوط روي اعداد .ندگرفت قرار تحليل
  ست.ا مسير بيضرا يدهندهنشان فرعي و اصلي هايمتغير بين

  

  
  استاندارد ضرايب تخمين حالت در استراتژيك دانش مدل -2 شكل

  
 هايمتغير ،مدل اين در دهد.مي نشان استاندارد ضرايب تخمين حالت در را استراتژيك دانش بر موثر عوامل مدل 2- شكل
 باشد.مي "زادرون" (وابسته)ژيكاسترات دانش تسهيم و "زابرون" ،عمومي خلق و سازگاري استرس، كنترل فردي،ميان فردي،درون

 است. داشته استراتژيك دانش تسهيم بر را تريبيش اثر باشد، داشته تريبزرگ يبتا ضريب كه متغيري هر ،مدل اين طبق بر
  ست.ا داشته استراتژيك دانش تسهيم بر سازگاري عدب را اثر كمترين و عمومي لقخُ عدب را اثر ترينبيش گفت توانمي ،بنابراين
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مدیریت های اصلی ش��رکت ملی نفت ایران 
ب��وده و وظیف��ه برنامه ریزی، س��ازماندهی، 
مدیری��ت و راهبری فعالیت ه��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 می دهد. 

2-1- فرضيه های تحقيق
در اینج��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-مولفه های درون فردی
مولف��ه درون فردی ش��امل ش��اخص های 
وج��ود،  اِب��راز  هیجان��ی،  خودآگاه��ی 
و  اس��تقالل  خودش��کوفایی،  عزت نف��س، 

همدلی هستند. خودآگاهِی 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 شیوه ای 
غیرمخ��رب گفت��ه مي ش��ود. عزت نفس، 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 
توانمندی های بالقوه خود اس��ت. اس��تقالل، 
توانای��ی خود هدایت گری و خود کنترلی 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��ه ی H1 مطرح 

می گردد.
H1: بُع��د درون فردِی ه��وش هیجانی بر 

تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مس��تقیم و 
معنادار دارد.

ب-مولفه های ميان فردی
 مولفه ه��ای درون ف��ردِی ه��وش هیجانی 
عبارتند از: مسئولیت پذیری اجتماعی، روابط 
یعنی  اجتماعی،  مسئولیت پذیری  میان فردی. 
نش��ان دادن خود به عنوان عضوی س��ازنده، 
مش��ارکت کننده و همکاری کنن��ده در یک 
گروه اجتماعی. رواب��ط میان فردی، توانایی 
برق��راری ارتب��اط ب��ا دیگ��ران و حفظ این 
ارتباطات و تأثیرگذاری بر آن ها را مشخص 
می کن��د. بنابرای��ن، فرضی��ه ی H2 مط��رح 

می گردد.
H2: بُع��د میان ف��ردی ه��وش هیجانی بر 

تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مس��تقیم و 
معنادار دارد.

ج-مولفه ی سازگاری
مولفه ه��ای س��ازگارِی ه��وش هیجان��ی 
عبارتند از: انعطاف پذیری، واقع گرایی، حل 
مسئله. انعطاف پذیری، توانایی منطبق ساختن 

)│t-value│(3   مدل دانش استراتژیک در حالت قدر مطلق معناداری

١٢ 
 

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

  
 هر مدل، اين طبق بر دهد.مي نشان )t-value││معناداري( مطلق قدر حالت در را استراتژيك دانش بر موثر عوامل مدل 3- شكل
 دانش تسهيم بردرصد  95 اطمينان طحس در عمومي لقخُ و سازگاري استرس، كنترل فردي،ميان فردي،درون متغيرهاي از يك

 لقخُ متغير سه كه دهدمي نشان نتايج گيرد. قرار +96/1 از تربزرگ t يآماره مقدار اگر فقط و اگر دارند معنادار ثيرأت استراتژيك
 متغيرهاي ولي دانداشته معنادار ثيرأت استراتژيك دانش تسهيم بردرصد  95 اطمينان سطح در فرديميان و استرس كنترل عمومي،

  .اندنداشته استراتژيك دانش تسهيم بر معناداري ثيرأتدرصد  95 اطمينان سطح در سازگاري و فرديدرون
   

  استراتژيك دانش تسهيم بر موثر عوامل بررسي جهت ساختاري معادالت نتايج -3 جدول
  ثيرأت جهتفرضيه وضعيت تعيين ضريبTبتا وابستهمتغير مستقل متغيرهاي

  فرديدرون )1(

استراتژيك دانش تسهيم

0.0471.027 

0.701  

  معنابي  رد
  مستقيم  تأييد 0.1574.205 فرديميان)2(
  معنابي  رد 0.0140.235 سازگاري)3(
  مستقيم  تأييد 0.1882.785 استرس كنترل)4(
  مستقيم  تأييد0.66215.922 عمومي خلق)5(

  
  
  

H1: دارد. معنادار و مستقيم تاثير استراتژيك دانش تسهيم بر نيهيجا هوش فرديدرون عدب  
 بر مبني محقق ادعاي 95/0 احتمال با است) شده +96/1 تا -96/1 است(بين معناداري بازه درون تي آماره مقدار اينكه به توجه با

   گردد.مي رد ،"دارد داري امعن تاثير استراتژيك دانش تسهيم بر هيجاني هوش فردي درون عدب " اينكه
H2: دارد. معنادار و مستقيم ثيرأت استراتژيك دانش تسهيم بر هيجاني هوش فرديميان عدب   

 محقق ادعاي 95/0 احتمال با )،05/0 ( است) شده 96/1 از تراست(بيش معناداري بازه خارج تي آماره مقدار اينكه به توجه با
 با گردد.مي يديتأ ،"دارد داري امعن ثيرأت استراتژيك دانش تسهيم بر الكترونيكي هيجاني هوش فرديميان عدب " اينكه بر مبني



26

مقاالت تحلیلي-كاربردي

عواط��ف، اف��کار و رفت��ار ب��ا موقعیت ها و 
شرایِط دائماً در حال تغییر است. واقع گرایی، 
توانای��ی ارزیابی انطب��اق بین آنچ��ه تجربه 
می ش��ود و آنچه عیناً وج��ود دارد را گویند 
و ح��ل مس��ئله، توانایی شناس��ایی و تعریف 
مشکالت، همچنین خلق و انجام راه حل های 
 H3 بالقوه ی موثر اس��ت. بنابراین، فرضیه ی

مطرح می گردد.
H3: بُع��د س��ازگاری ه��وش هیجانی بر 

تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مس��تقیم و 
معنادار دارد.

د-مولفه های کنترل فشار روانی
مولفه ه��ای کنت��رل فش��ار روان��ِی 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 موقعیت های 
فشار زا بدون توقف از طریق سازگارِی فعال 
و مثبت در برابر فش��ار است و کنترل تکانه، 
توانایی مقاومت یا به تأخیر انداختن تکانه و 
یا وسوس��ه ی انجام عملی است. این توانایی 
ش��امل پذی��رش تکانه ه��ای پرخاش��گرانه، 
خوددار ب��ودن و کنت��رل خش��م می گردد. 

بنابراین، فرضیه ی H4 مطرح می گردد.
H4: بُعد کنترل فشار روانِی هوش هیجانی 

بر تسهیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مستقیم و 
معنادار دارد.

ه-مولفه های ُخلق عمومی
مولفه ه��ای خلق عمومِی ه��وش هیجانی 
خرس��ندی.  خوش بین��ی،  از:  عبارتن��د 
خوش بینی، نش��ان دهنده ی 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 

و داش��تن رضایت از زندگی است. بنابراین، 
فرضیه ی H5 مطرح می گردد.

H5: بُع��د ُخلق عمومی ه��وش هیجانی بر 

تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مس��تقیم و 
معنادار دارد.

3- روش شناسی
تحقیق حاضر به بررس��ی تأثیر مولفه های 
هوش هیجانی بر تس��هیم دانش استراتژیک 
در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
می پردازد. لذا، بر حسب هدف، یک تحقیق 
کارب��ردي اس��ت. روش انتخاب��ی و ب��ه کار 
گرفته ش��ده در این تحقیق، روش توصیفی- 
پیمایش��ی ب��وده و جامعه آم��اری تحقیق را 
مدیران، کارشناس��ان و کارمندان س��ازمان 
فوق،  تش��کیل می دهند. ب��راي جمع آوري 
داده ه��اي ثانوی��ه، از مطالع��ات کتابخانه اي 
اس��تفاده گردی��د؛ بدین گونه ک��ه اطالعات 
مج��الت،  کتاب ه��ا،  طری��ق  از  موردنی��از 
مق��االت و پایان نامه ها ي معتب��ر و همچنین، 
فضاي مج��ازي اینترنت جمع آوری گردید. 
اطالعات و داده هاي آماري مورد نیاز جهت 
آزم��ون فرضیه ها از تحلیل پرس��ش نامه هاي 
توزیع شده به دست آمد و از داده هاي ثانویه 
جهت استخراج مدل مفهومي تحقیق استفاده 
ش��د. در این تحقیق ی��ک نمونه 248 تایی با 
اس��تفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 
انتخاب گردید که جهت تعیین حجم نمونه، 
فرمول م��ورگان به کار گرفته ش��د. از نمونه 
انتخابی، 163 پرس��ش نامه برگشت داده شد. 
روایی پرس��ش نامه 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 این اس��اس، برای بُعد درون فردی، 
میان فردی، س��ازگاری، کنترل فشار روانی، 

خلق عمومی و دانش اس��تراتژیک به ترتیب 
مقادی��ر 90، 88، 91، 92، 93 و 85 درص��د 
به دست آمد. این اعداد نشان دهنده آن است 
که پرس��ش نامه ي مورد اس��تفاده، از قابلیت 
اعتم��اد و یا به عبارت دیگ��ر، از پایایي الزم 
برخ��وردار مي باش��د. در ای��ن تحقیق، براي 
تجزی��ه و تحلیل داده ه��ا از نرم افزار آماری 
Smart PLS  اس��تفاده شده است که در دو 

مرحله انجام مي ش��ود؛ یکي، مرحله الگوی 
اندازه گیری که در آن، به بررس��ی مس��ائل 
مربوط به روایی و پایائی س��ازه ها مي پردازد 
و دیگ��ري، مرحل��ه الگوی س��اختاری که 
رواب��ط علّ��ی بین س��ازه ها و ق��درت تبیین 
آن ها را بررس��ي مي کند. مدل سازي ِعلّي یا 
مدل معادالت ساختاري یکي از اصلي ترین 
روش هاي تجزیه و تحلیل س��اختارهاي داده 
پیچیده اس��ت. در این تحقیق، مدل موفقیت 
سیس��تم های اطالعات��ی برای کش��ف اینکه 
چگونه 5 بُعد هوش هیجانی بر تسهیم دانش 
استفاده  تأثیر می گذارد، مورد  اس��تراتژیک 
ق��رار می گیرد. قلم��رو زماني ای��ن پژوهش 
نیمه ی اول سال 1394 اس��ت. قلمرو مکاني 
این تحقیق نیز مدیریت اکتشاف شرکت ملی 

نفت ایران مي باشد. 
ضریب آلف��اي کرونباخ، براي س��نجش 
می��زان تک بُع��دي ب��ودن نگرش ه��ا به کار 
مي رود. همگرا و روای��ِی واگرا از ابزارهای 
اندازه گیری پژوهش می باشد. جهت سنجش 
اعتبار همگرایی، پایایی هریک از گویه ها و 
 ( AVE( متوس��ط واریانس اس��تخراج ش��ده
اندازه گیری گردیه است. در ارتباط با پایایی 
گویه ها، بار عاملی 0/6 و بزرگ تر هر گویه 
نشان دهنده ساختار خوب تعریف شده است. 
همچنین، بارهای عاملی باید حداقل در سطح 
0/05 معن��ادار باشند)گارس��ن، اش��تراوب، 
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2005 (. در جدول-1 شاخص های روایی و 
پایایی نشان داده شده است. 

جدول-2 به بررس��ي ضرایب همبس��تگی 
و روای��ی مُنف��ک مي پ��ردازد. اع��داد روي 
قطر اصلی این ماتریس، ریش��ه دوم میانگین 
واریانس تبیین شده)AVE( را نشان می دهد. 
الزم��ه ي تأیید روایی مُنف��ک، بیش تر بودن 
مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده 
از تمامی ضرایب همبس��تگی متغیر مربوطه با 
سایر متغیرهاس��ت. به عنوان مثال، ریشه دوم 
میانگی��ن واریانس تبیین ش��ده ب��رای متغیر 
برون فردی 87/4 درصد ش��ده اس��ت که از 
مقدار همبس��تگی این متغیر با س��ایر متغیرها 
بیش تر 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 شده اند. ضریب مثبت نشان دهنده 
رابط��ه ی مثبت و مس��تقیم و ضری��ب منفی 
نش��ان دهنده رابطه منف��ی و معکوس بین دو 
متغیر اس��ت. تمامی ضرایب در سطح خطای 

کمتر از 0/05 معنادار می باشد.
 

4- تحليل یافته ها و داده های پژوهش
در ادام��ه ی پژوه��ش، مولفه های اصلی و 
وابسته تعیین شدند و با توجه به مدل پیشنهاد 
ش��ده به کمک نرم اف��زار Smart PLS مورد 
تحلیل ق��رار گرفتن��د. اع��داد روی خطوط 
ارتباطی بین گویه ها و متغیر ها نشان دهنده ی 
بارهای عاملی و اعداد روی خطوط ارتباطی 
بین متغیر های اصلی و فرعی نش��ان دهنده ی 

ضرایب مسیر است.
ش��کل-2 م��دل عوام��ل موثر ب��ر دانش 
اس��تراتژیک را در حال��ت تخمی��ن ضرایب 
اس��تاندارد نش��ان می ده��د. در ای��ن م��دل، 

متغیر ه��ای درون فردی، میان ف��ردی، کنترل 
استرس، سازگاری و خلق عمومی، "برون زا" 
ب��وده و تس��هیم دانش استراتژیک )وابس��ته( 
"درون زا" می باش��د. بر طبق ای��ن مدل، هر 
متغی��ری که ضریب بتاي بزرگ تری داش��ته 
باش��د، اث��ر بیش ت��ری را ب��ر تس��هیم دانش 
بنابرای��ن،  اس��تراتژیک خواه��د گذش��ت. 
می ت��وان گفت بیش تری��ن اث��ر را بُعد ُخلق 
عموم��ی و کمترین اثر را بُعد س��ازگاری بر 

تسهیم دانش استراتژیک داشته است.
 ش��کل-3 م��دل عوام��ل موثر ب��ر دانش 
مطل��ق  ق��در  حال��ت  در  را  اس��تراتژیک 

می ده��د.  نش��ان   (│t-value│)معن��اداری
ب��ر طبق این م��دل، ه��ر ی��ک از متغیرهای 
درون ف��ردی، میان ف��ردی، کنترل اس��ترس، 
س��ازگاری و ُخلق عمومی در سطح اطمینان 
95 درصد بر تس��هیم دانش استراتژیک تأثیر 
معن��ادار دارند اگر و فقط اگر مقدار آماره ی 
t بزرگ تر از 1/96+ قرار گیرد. نتایج نش��ان 
می دهد که س��ه متغیر ُخل��ق عمومی، کنترل 
اس��ترس و میان فردی در س��طح اطمینان 95 
درص��د بر تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر 
معنادار داش��ته اند ولی متغیرهای درون فردی 
و س��ازگاری در س��طح اطمین��ان 95 درصد 

3   نتایج معادالت ساختاری جهت بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش استراتژیک 

جهت تأثیروضعیت فرضیهضریب تعیینTبتامتغیر وابستهمتغیرهای مستقل

)1( درون فردی

تسهیم دانش 
استراتژیک

0.0471.027

0.701

بی معنارد

مستقیمتأیید0.1574.205)2(میان فردی

بی معنارد0.0140.235)3(سازگاری

مستقیمتأیید0.1882.785)4(كنترل استرس

مستقیمتأیید0.66215.922)5(خلق عمومی

2   ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک18  

)6()5()4()3()2()1(متغیرهای پنهان

0.874)1(برون فردی

0.5640.863)2(میان فردی 

0.6550.5090.921)3(سازگاری

0.5620.3620.8120.869)4(كنترل استرس

0.3410.2290.3940.3250.856)5(خلق عمومی

0.3210.2690.3440.2550.8110.281)6(دانش استراتژیک
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

تأثیر معناداری بر تس��هیم دانش استراتژیک 
نداشته اند.

H1: بُع��د درون فردی ه��وش هیجانی بر 

تس��هیم دانش اس��تراتژیک تاثیر مس��تقیم و 
معنادار دارد.

با توجه به اینکه مقدار آماره تی درون بازه 
معناداری اس��ت)بین 1/96- تا 1/96+ ش��ده 
اس��ت( با احتمال 0/95 ادع��اي محقق مبني 
بر اینک��ه " بُعد درون ف��ردی هوش هیجانی 
بر تسهیم دانش اس��تراتژیک تاثیر معنا داری 

دارد"، رد مي گردد. 
H2: بُع��د میان ف��ردی ه��وش هیجانی بر 

تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مس��تقیم و 
معنادار دارد. 

با توجه به اینکه مقدار آماره تی خارج بازه 
 معناداری اس��ت)بیش تر از 1/96 شده است( 
) p > 0/05(، ب��ا احتمال 0/95 ادعاي محقق 
مبني بر اینکه " بُعد میان فردی هوش هیجانی 
الکترونیکی بر تسهیم دانش استراتژیک تأثیر 
معن��ا داری دارد"، تأیید مي گردد. با توجه به 
وجود ضری��ب بتای مثبت می توان گفت که 
بُعد میان فردی هوش هیجانی بر تسهیم دانش 

استراتژیک تأثیر مستقیم و مثبت دارد.
H3: بُع��د س��ازگاری ه��وش هیجانی بر 

تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مس��تقیم و 
معنادار دارد.

با توجه ب��ه اینکه مقدار آم��اره تی درون 
بازه معن��اداری اس��ت)بین 1/96- تا 1/96+ 
ش��ده اس��ت( با احتمال 0/95 ادعاي محقق 
مبني بر اینکه " بعد سازگاری هوش هیجانی 
بر تس��هیم دانش استراتژیک تأثیر معنا داری 

دارد"، رد مي گردد. 
H4: بُعد کنترل اس��ترس ه��وش هیجانی 

بر تسهیم دانش اس��تراتژیک تأثیر مستقیم و 
معنادار دارد.

با توجه به اینکه مقدار آماره تی خارج بازه 

 معناداری است)بیش��تر از 1/96 ش��ده است( 
) p > 0/05(، ب��ا احتمال 0/95 ادعاي محقق 
مبن��ي بر اینک��ه " بعد کنترل اس��ترس هوش 
هیجانی بر تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر 
معن��ا داری دارد"، تأیید مي گردد. با توجه به 
وج��ود ضریب بتای مثبت می توان گفت بُعد 
کنترل استرس هوش هیجانی بر تسهیم دانش 

استراتژیک تأثیر مستقیم و مثبت دارد. 
 H5: بُع��د خل��ق عمومی ه��وش هیجانی 

بر تسهیم دانش اس��تراتژیک تاثیر مستقیم و 
معنادار دارد.

با توجه به اینکه مقدار آماره تی خارج بازه 
 معناداری است)بیش��تر از 1/96 ش��ده است( 
) p > 0/05(، ب��ا احتمال 0/95 ادعاي محقق 
مبن��ي ب��ر اینکه " بُع��د ُخل��ق عمومی هوش 
هیجانی بر تس��هیم دانش اس��تراتژیک تأثیر 
معن��ا داری دارد"، تأیید مي گردد. با توجه به 
وج��ود ضریب بتای مثبت می توان گفت بُعد 
ُخلق عمومی هوش هیجانی بر تس��هیم دانش 

استراتژیک تأثیر مستقیم و مثبت دارد.

نتيجه گيری
نتای��ج ای��ن تحقیق نش��ان مي دهد ضریب 
تعیین برای تس��هیم دانش اس��تراتژیک برابر 
0/701 است. بنابراین، متغیرهای درون فردی، 
میان فردی، سازگاری، ُخلق عمومی و کنترل 
اس��ترس روی هم رفته توانس��ته اند که 70/1 
درصد از تغییرات تس��هیم دانش استراتژیک 
را توضیح دهند. با توجه به مقدار ضریب بتا 
می توان گفت س��هم بُعد ُخلق عمومِی هوش 
هیجان��ی بیش تر از متغیرهای دیگر) باالترین 
بت��ا را دارد( و س��هم درون ف��ردی کمت��ر از 
دیگر متغیرهاس��ت)پایین ترین بت��ا را دارد(. 
در نتیج��ه، می توان گف��ت چنانچه بخواهیم 
ب��ا به کارگیری توانایی ه��ای هوش هیجانی، 
باعث افزایش تس��هیم دانش استراتژیک در 

س��ازمان ش��ویم، باید مولفه ه��ای تأثیرگذار 
هوش هیجانی بر تس��هیم دانش استراتژیک، 
از طری��ق آموزش ه��اي ضم��ن خدم��ت به 
کارکن��ان آموزش داده ش��ود. آگاهي دادن 
بیش تر مدیران درباره ي ابعاد هوش هیجانی 
و تأثیرات آن جهت ایجاد محیطي که باعث 
بهبود عملکرد  ش��ود، ضروري اس��ت. بنابر 
نتایج فوق و با توجه به اینکه رابطه ی معنادار 
و مس��تقیمی بی��ن مولفه میان ف��ردی، کنترل 
اس��ترس و ُخل��ق عموم��ی دیده ش��د، برای 
پیش��برد هر یک توجه به نکات زیر ضروری 

است:
- ارتباط مولفه ی میان فردی با تسهیم دانش 
استراتژیک: ایجاد ارتباطات بین اعضاي هر 
بخش،کاهش تأثیر ترک افراد س��ازمانی در 
جریان ارتباطات، شناسایی خبرگان در حوزه 
برق��راری ارتباطات میان ف��ردی و برگزاری 

جلسه های پرسش و پاسخ.
- ارتباط مولفه ی کنترل استرس بر تسهیم 
دانش اس��تراتژیک: یادگیری از اش��تباهات 
و موفقیت ها و مس��تند کردن آن ها، داش��تن 
چش��م انداز بلند م��دت و برنام��ه ی مکتوب، 
تعیی��ن برنامه ی جایگزین، یکپارچه س��ازی، 

آموزش مهارت های کنترل فشار روانی.
- ارتباط مولفه ی ُخلق عمومی بر تس��هیم 
دانش استراتژیک: ایجاد مهارت ها و تمرین 
آن ه��ا، تعیی��ن پاداش های م��ادی و معنوی 
برای اف��رادی که از پتانس��یل باالیی در این 
زمینه برخوردارن��د، ایجاد محیطی با حداقل 
ریسک و رقابت های مخرب در نتیجه توجه 

به مباحث رفتار سازمانی در سازمان.
در نهایت، پیش��نهاد می شود در تحقیقات 
آتی تأثیر س��ایر مدل های 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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ارتباط با مش��تری ب��ا رویکرد کیفیت خدمات ، پایان نامه کارشناس��ی 
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