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زینب امیری

چکیده
داشتن هوش اجتماعی برای برقررا ی ا تبرا ناابرم نیران کا کاران داشگرها و ت تبرادا داشرت ت ت ربیرات
ضرت ی ابت .هوش اجتماعی باعث ای اد تواشمادی کا کاان برای د ک ت ا تبا بهتر با نراجعهکاارداان
ت خدناتدهی ناابمتر به آنها خواهد شد .هدف پژتهت حاضر بر بی تأثیر هوش اجتمراعی برر تهرهیم
داشت بود .پژتهت از لحاظ هدف کا بردی ت از شظرر ناهیرت توصریفی -همبهرتهی ابرت .جانعره آنرا ی
پژتهت کا کاان بتاد نرکزی داشگها اصرفهان بره تعرداد  222شفرر د براا  5931ابرت .برابرا ررنروا
کوکرانو ح م شموشه  592شفر تعیین شد .برای جمعآت ی داد ها پربگاانه هوش اجتمراعی شصرر اصرفهاشی
( )5939ت پربگاانه تههیم داشت عالنه ت همکا ان ( )5931برهکرا اررتره شرد .تایری پربگراانه برا تش
تایی نحتوایی ت با بهکا ایری شظرهای برخی ابتادان نردیریت تأییرد شرد .بررای تعیرین پایرایی پربگراانه
ضریم آلفای کرتشباخ نحاببه شد که آلفای نحاببهشد برای پربگاانه هوش اجتماعی برابرر برا 2/115و ت
برررای پربگرراانه تهررهیم داشررت برابررر بررا  2/212برره دبررت آنررد .برررای بر بری شرنرراابررودن داد ه را آزنررون
کولموارتف -ابمیرشوف به کا اررته شد که شتی ه آزنون شگاندهاد شرناابودن داد ها بود .برای آزنون
ررضیههای پژتهت ندابازی نعادالت باختا ی با شرمارزا  Amosاجررا شرد .شترایج آزنرون ررضریههرای
پژتهت شگان داد هوش اجتماعی ت ابعراد برهااشره آن (پرردازش االالعرات اجتمراعیو نهرا ت اجتمراعی ت
آااهی اجتماعی) بر تههیم داشت تأثیر نعاادا ی نیاذا شد.
واژگان کلیدي :آااهی اجتماعیو پردازش االالعات اجتمراعیو تهرهیم داشرتو نهرا ت اجتمراعیو هروش
اجتماعی.
تاریخ پذیرش 7 :آذر 6991
تاریخ دریافت 9 :آبان 6991
 دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران،
(نویسنده مسئول)Mojfarokhi20@yahoo.com :
 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران

 .1مقدمه
انسان ،موجودی اجتماعی آفریده شده است و به دلیل اجتماعی بودن ،در امور مربوط به
اجتماع خود تشریک مساعی میکند .از آنجا که منابع انسانی در سازمانهای امروزی بهه
عنوان حیاتیترین منبع شناخته شده است ،تالش برای مؤثرتر عملکهردن ایهن منبهع در
051

سازمان های امروزی به طور روزافزون قابهل مشهاهده اسهت (رضهایی .)6939 ،توانهایی
عوامل انسانی در برقراری روابط اجتماعی خوب با اطرافیان خود چه در جامعهه و چهه

پژوهشهاي روانشناختي در مديريت /سال سوم /شماره دوم /پايیز و زمستان 6331

در اجتماع به توانایی انسانها در درک و کسب اطالعات درسهت از آنهها بسهتگی دارد
که در متون نظری امروزه به عنوان هوش اجتمهاعی 6از آن یهاد مهیشهود (نیجهولهد و
همکاران .) 16 ،امروزه مفهوم هوش اجتماعی که بهه عنهوان یکهی از عوامهل ک یهدی
موفقیت در دنیای کنونی مطرح است ،میتواند بها بههکهارگیری درسهت در سهازمانهها،
موقعیت و جایگاه سازمانها را بهه نوهو چشهمگیری ارتقها بششهد .ادوارد ثورنهدایک،9
روانشناس دانشگاه ک مبیا ،نشستین کسی است که مفهوم هوش اجتماعی را در مقالهای
در سال  69 1در مج ه هارپر مطرح کرد .وی هوش اجتماعی را توانایی درک دیگران،
عمل و رفتار هوشمندانه در رابطه با دیگران تعریف کرده و بیان کهرد ههوش اجتمهاعی
برای موفقیت در بسیاری از عرصهها ،بهویژه رهبری اهمیت حیاتی دارد .نصیری ولیهک
بنی و همکاران ( .)6999هوش اجتماعی را بهطور عمده به صورت هوشی کهه در په
تعامالت و رفتارهها واقهع مهیشهود ،تعریهف کردنهد .عوامهل ههوش اجتمهاعی شهامل
هماهنگی ،همدلی ،ابراز احساس خود ،نفوذ و عالقه است و میتوان از هوش اجتماعی
به عنوان روغن چرخهای ارتباط و ادراک در کنار سهایر ضهوابط اسهتفاده کهرد (سه ز ،

1 Social Intelligence
2 Nijholt
3 Thorndike
4 Harper
5 Sells

 .) 161با توجه به اهمیت تأثیر هوش اجتماعی ،باید به طهور دقیهق شهناخت کهام ی از
ابعاد مشت ف این مفهوم به دست آورد .در بررسی یافتههای ع می -اجتمهاعی ،سهی ورا
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( ) 161هوش اجتماعی را به سه بشش تقسیم کرده است (سی ورا:) 161 ،
الف) پردازش اطالعات اجتماعی :به توانایی فهم و پهیش بینهی رفتارهها و احسهاس
دیگران اطالق میشود؛
ب) مهارتهای اجتماعی :یعنی فرد هم توانایی ورود بهه موقعیهت جدیهد را داشهته
دهد و با آن سازگار شود؛
ج) آگاهی اجتماعی :جریانهات غیرمنتظهره ناشهی از رخهدادها را در موقعیهتههای
اجتماعی میسنجد.
یکی از عوامل مهمی که افهراد در سهازمانهها مهیتواننهد در په

ایهن کارکردههای

اجتماعیبودن خود کسب کنند دانش مفید و ارزنده است که از طریق بهاشتراکگهذاری
دانش در بین افراد به عنوان تسهیم دانش ،شناخته شده اسهت (دینه

 .) 16 ،تسههیم

دانش با توجه به اینکه میتواند منبع خالقیت و نوآوری در سازمانها شناخته شهود ،در
دنیای بسیار متغیر و پرتالطم سازمانهای امروزی میتواند منبهع کسهب مزیهت رقهابتی
باشد و بقا و حیات سازمانها را تضمین کند .تسهیم دانش ،نشاندهنده ترکیب جدیهدی
از دانش است (عبدل الجال 9و همکاران ،) 169 ،که مهیتوانهد بها ایجهاد فرصهتههای
مناسب ،توانایی سازمان را برای شناسایی نیازها و خواستههای مشهتریان و کارکنهان بهه
منظور بهبود فرایند عرضه موصوالت جدید افزایش دهنهد (لهین  .) 161 ،از آنجها کهه
سازمانها باید شرایطی را به وجود آورند تا کارکنان و مشتریان ،دانش و مهارت خود را
1 Silvera
2 Ding
3 Abdul-Jala
4 Len
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دانش و مهارتها در بین افراد و سطوح متفاوت سازمان و کارکنان وجود دارد ،اعضای
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باشد و هم بتواند هنگام ورود به موقعیتهای جدید رفتار مناسب از خود نشهان

050

تسهیم کنند (هاو 6و همکاران .) 166 ،هنگامی که افهراد سهازمانی دانهش را بهین خهود
تسهیم میکنند ،میتوانند یادگیری جمعی و مزایای همافزایی را افزایش دهند ،تا از ایهن
راه فرصتهای مویطی را شناسایی کهرده و بهرای عرضهه موصهوالت و خهدمتههای
جدید ایدهپردازی کنند (هان
051

و همکاران.) 113 ،

امروزه سازمانها برای موفقیت در برابر رقبا نیاز دارند که روزبهروز دانهش کارکنهان
خود را گسترش دهند تا بتوانند بهخوبی خود را بها نیازهها و تغییهرات مویطهی تطبیهق
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دهند .یکی از راههای کسب دانش و گسترش دانش بین کارکنان ،تسههیم دانهش اسهت.
تسهیم دانش موجب انتقال دانش و تجربیات در سازمان میشود و از ایهن طریهق افهراد
میتوانند دانش جدید کسهب کننهد .بهرای گسهترش تسههیم دانهش ،نیهاز بهه گسهترش
ارتباطات بین افراد در داخل سازمان است .یکی از ابزارهای مهم در تمایل بهه برقهراری
ارتباط ،داشتن هوش اجتماعی در افراد است .این پژوهش بین کارکنان دانشگاه اصهفهان
انجام میشود .دانشگاه ها امروزه به عنوان یکهی از مههمتهرین مراکهز ع مهی کشهور در
زمینههای مشت ف باهم رقابت میکنند و در تالشند عم کرد خود را بهرای دسهتیابی بهه
منابع انسانی و مالی بهتر بهبود بششند .برای بهبود عم کرد ،دانشگاههها نیهاز بهه کسهب
دانش و تجربیات جدید توسهط کارکنهان خهود از طریهق تسههیم دانهش دارنهد .بهرای
گسترش تسهیم دانش نیز وجود هوش اجتماعی در کارکنهان ضهروری اسهت .دانشهگاه
اصفهان به عنوان یکی از مراکز جامع ع می کشور برای رشد و تعالی نیاز بهه کارکنهانی
توانمند دارد که بتوانهد از طریهق کارکنهان خهود بهتهرین خهدمات آموزشهی و ...را بهه
دانشجویان ارائه دهد .بهمنظور توانمندسازی کارکنان این دانشگاه ،دانشافزایی و تسهیم
دانش برای تغییر نگرش کارکنان و اصالح رفتار آنها برای تعامل و بهبود خدمترسانی
به دانشجویان و استادان ضروری است .بنابراین ،هدف پهژوهش حاضهر ،بررسهی تهأثیر
هوش اجتماعی بر تسهیم دانش بین کارکنان دانشگاه اصفهان است.
1 Hao
2 Huang

 .2مبانی نظري
هوش اجتماعی
مفهوم هوش اجتماعی به عنوان مجموع صالحیتهای مهم در زندگی ،ایدهای است کهه
اکنون زمان آن فرارسیده است تا شکلدهنده بشهش عمهدهای از دانهش در زمینهه جنبهه
بااهمیت اثربششی انسان باشد (آلبرشت .) 16 ،6حهدود صهد سهال پهیش ،ثرنهدایک
این مفهوم انجام گرفته است .ایهن مفههوم بههطهور جهامع ،بهه صهورت توانهایی ادراک
احساس ،افکار ،عقاید و رفتار افراد از جم ه خود ششص و تبعیت از آن ادراک ،بهطهور
مناسب تعریف شده است (مارلو.) 161 ،9
هوش اجتماعی را میتوان به صورت هوشی که در په

تعهامالت و رفتارهها واقهع

میشود ،تعریف کرد .هوش اجتماعی شامل هماهنگی ،همهدلی ،ابهراز احسهاس خهود،
نفوذ و عالقه است (س ز .) 161 ،هوش اجتماعی را میتوان توانهایی درک هیجانهات و
احساس خود برای کمک به فعالیتهای فکری ،تصهمیمگیهری و ارتبهاطی دانسهت .بهر
اساس یافتههای گ من افرادی که از هوش هیجانی باال برخوردارند ،میدانند که چگونه
هیجانات و احساس خود و دیگران را کنترل و هدایت کنند .هوش هیجانی مجموعههای
از مهارتها و استعدادهای فردی است که به توانهایی درک و فههم چگهونگی بهروز یها
کنترل هیجانات و احساس داللت دارد ،فردی که هوش هیجانی باال دارد ،در زمینهههای
شناسایی ،درک و کنترل احساس نیز از استعداد و مهارت الزم بهرهمنهد اسهت (سهی ورا،
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( )69 1به مفهوم هوش اجتماعی پی برد و تا امروز تالشهای زیادی در زمینه اصهالح
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.) 161
1 Albresht
2 Srandick
3 Marlowe
4 Golman

ثراندایک هوش اجتماعی را به ایهن شهرح تعریهف کهرده اسهت« :توانهایی ادراک و
کنترل مردان و زنان ،دختران و پسران در اقدام عاقالنه در روابهط انسهانی» ،و در جهای
دیگر با دیدگاهی دیگر به هوش اجتماعی توجهه مهیکنهد و آن را عبهارت مهیدانهد از
«توانایی درک احساس ،افکار و رفتارهای افراد در موقعیتهای میانفردی و عملکهردن
051

بهطور شایسته و بر پایه آن درک و فهم است» .سالوی و مایر )6991( 6هوش اجتمهاعی
را «توانایی درک خود ششص و موقعیتهای درونی دیگران و انگیزش و رفتار بهر پایهه
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اطالعات بهدستآمده و با دلشواهترین صورت ممکن» تعریهف کهرده اسهت .ثرانهدایک
معتقد بود هوش اجتماعی یک توانایی در انجامدادن وظایف میانفردی اسهت (کهارولین
و راشد  .) 16 ،بعضی موققان جنبه اجتماعی هوش را به اندازه جنبه شناختی هوش،
و چه بسا مهمتر از آن میدانند (کراون.) 169 ،9
به هر حال ،همه روانشناسان در زمینه وجود هوش اجتمهاعی بهه صهورت جهدا از
هوش عمومی هم عقیده نبوده اند .اسه یرمن ( )69 7و جنسهن ( )6993ایهن شهکل از
هوش را هوش عمومی نامیدند که در موقعیتهای اجتماعی بههکهار مهیرود .ریجهو 1و
همکاران ( )6996فهمیدند که همبستگی باالیی بین نتایج هوش اجتماعی و نتایج تسهت
 IQوجود دارد (ران .) 161 ،7وکس ر 6999( 3و  )69 3تأکید کرده بود که خردهآزمهون
تنظیم تصاویر 9میتواند به عنهوان شهاخص ههوش اجتمهاعی کفایهت کنهد ،زیهرا ایهن
خرده آزمون ،توانایی فهمیدن موقعیتهای اجتماعی افراد را ارزیابی میکند .از نظهر وی
1 Alovey & Mayer
2 Caroline & Rashad
3 Crowne
4 Spearman
5 Jensen
6 Riggio
7 Run
8 Wexler
9 Image Adjustment Test

هوش اجتماعی ،هوش عمومی است که در موقعیت های اجتماعی بهکار گرفته میشهود
(ک یستروم و کانتور.) 16 ،6
در یک بررسی حاصل از یافتههای ع می -اجتماعی سی ورا ( ) 161هوش اجتماعی
را به سه بشش تقسیم میکند که در این پژوهش این مدل بهکهار گرفتهه شهده اسهت .از
دیدگاه ران ( ) 161به دلیل اینکه مدل سی ورا در پژوهشهای مشت ف اسهتفاده و تأییهد
شده ،بهتر است این مدل را درباره سنجش هوش اجتماعی بهکار گرفت.
اجتماعی است ،که عبارتاند از (آلبرشت:) 16 ،
 .6آگاهی موقعیتی :9درک موقعیت و ویژگیهای طرف مقابل.
 .حضور  :نووه تأثیرگذاشتن بر افراد با ظاهر ،وضع روانی و زبان بدن است که بهه
آن س وک گفته میشود .حضور شامل ح
را به عنوان اطمینان ،عزت نف

بیرونی از خود است که دیگهران آن

و ارزش به خویشتن درمییابند.

 .9اص یت و اعتبار  :منعک کننده آن است که شما تا چهه حهد بها خهود و دیگهران
صادقاید و تا چه حد به خود احترام میگذارید و چقدر بهه ارزشهها و عقایهد
خود ایمان دارید.
 .وضوح :1منظور توانایی فرد در فهماندن مقصود خهود بههطهور آشهکار و واضه
است.
7

 .همدلی  :بیانکننده توانایی در ایجاد ح

ارتباط با دیگران ،پیشرفتن بها آنهها و

عواطف آنان است و اینکه شما تا حدی از احساس دیگران ،آگاه و مط عاید.

بررسي تأثیر هوش اجتماعي بر تسهیم دانش (مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه اصفهان)

همچنین ،یک بررسی دیگر از گاردنر و گ من بیانکننهده پهنج بعهد اساسهی ههوش

055

6

1 Colostrum & Contour
2 Gardner & Golman
3 Situational awareness
4 Presence
5 Original & Credible
6 Resolution
7 Empathy

تسهیم دانش
امروزه دانش یک دارایی باارزش موسوب میشهود کهه نیازمنهد مهدیریت اسهت .طبهق
تعریف مرکز کیفیت و بهرهوری آمریکا ،مهدیریت دانهش یهک اسهتراتژی بها ههدف در
اختیار قراردادن دانش صوی به افراد مناسب در زمان مناسب است ،بهطوری که بتوانند
051

برای دستیابی به اهداف سازمان ،بهترین استفاده را از دانش ببرند (مدهوشی و ساداتی،6
 .) 161تسهیم دانش  ،بشش اص ی اسهتراتژی مهدیریت دانهش بسهیاری از سهازمانهها
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است .با وجود رشد و اهمیت فعالیتهای تسهیم دانش برای رقابتپذیری سازمانهها و
عم کرد آنها ،موانعی کار مهدیریت دانهش در مسهیر دسهتیابی بهه اههداف و بازگشهت
سرمایه را دشوار میکند .نقش تسهیم دانش در مهدیریت دانهش آنقهدر مههم اسهت کهه
برخی نویسندگان اظهار کردهاند که وجود مدیریت دانش برای پشهتیبانی تسههیم دانهش
است (لیائو و چن .) 161 ،9در سالههای اخیهر موققهان و مهدیران تجهاری ،مطالعهات
زیادی را در زمینه تسهیم دانش انجام دادهاند .دلیل این موضهوع ایهن بهود کهه بهه نظهر
میرسد مزایای رقابتی سازمانها تا حد زیادی به کاربرد دانش و جاگذاری بشهشههایی
در سازمان وابسته است که در آنها فعالیتهای مربوط بهه تسههیم دانهش مهیتوانهد در
راستای دستیابی به اهداف سازمانی و بهینهسازی آنها انجام گیرد .فعالیتها و رویههای
تسهیم دانش اغ ب جزء اساسی برنامههای مدیریت دانش را کهه بهه صهورت یهادگیری
فردی و سازمانی نمود مییابنهد ،تشهکیل مهیدهنهد .یکهی از مههمتهرین اولویهتههای
اعالمشده توسط پژوهشگران مدیریت دانش ،ایجاد انگیزه در افراد بهرای تسههیم دانهش
آنان است (کین

و همکاران.) 167 ،

تسهیم دانش ،فعالیتی نظاممند است که بهه تمایهل کارکنهان سهازمان بهرای انتقهال و

1 Madhooshi & Sadati
2 Knowledge Sharing
3 Liyao & Chen
4 King

اشتراک دانشی که از سازمان کسب کرده ،یا خود ،آن را تولید کردهانهد ،اشهاره مهیکنهد
(کاسمیر 6و همکاران .) 161 ،تسهیم دانش ،اشهتراک اطالعهات ،ایهدههها ،پیشهنهادها و
قضاوتهای استادانه مربوط به سازمان در میان کارکنان سازمان را دربرمیگیهرد .چهن و
همکاران ( ) 161معتقدند است که تسهیم دانش دو بعد دارد کهه عبهارتانهد از الهف)
تمایل به تسهیم دانش :یعنی قصد فرد به تسهیم دانش؛ در اینجا هنوز تسههیم دانهش بهه
صورت واقعی انجام نگرفته است ،و ب) رفتار تسهیم دانش :درجههای کهه ههر یهک از
 .) 161تسهیم دانش نیازمند تمایل افراد برای همکاری داشتن ،بها دیگهر افهراد سهازمان
اسههت .زی هرا هرگونههه ب هیمی هی افههراد بههرای ای هن امههر م هیتوانههد ناش هی از اطالعههات
بهاشتراکگذاشتهشده ناقص ،نادرست و بهیموقهع ،حتهی بهدتر اطالعهات کهاذب باشهد
(کاسمیر و همکاران .) 161 ،همه فعالیتهای مربوط به انتقال یا توزیهع دانهش از یهک
فرد یا سازمان به فرد ،گروه یا سازمان دیگر ،فرایند انتشار یا تسهیم دانش نامیده میشود
(داناییفرد و همکاران .)6991 ،مهمترین دالیل تسهیم دانش ،این است کهه ایهن فراینهد
موجب کاهش هزینهها ،بهبود عم کهرد ،عرضهه خهدمات بهتهر بهه مشهتریان و کهاهش
هزینههای مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان میشود.
دانش در تعامالت اجتماعی خ ق و تسهیم میشود .بنابراین ،مهمترین مسهئ ه در فراینهد
تسهیم دانش ،تعامالت مؤثر است و ایهن معمهوالً از طریهق ارتباطهات مسهتقیم رودررو
اتفاق میافتد .تعامالت اجتماعی ،رسمی و غیررسمی میهان افهراد کانهالههایی را بهرای
فرصتهای بیشتری برای تسهیم دانش و تجربیات خود یافته ،و در نتیجه جریان دانهش
در سازمان افزایش مییابد (هاستد 9و همکاران.) 161 ،
1 Casmir
2 Chen
3 Husted

6

تسهیم دانش میان افراد در سازمان ایجاد مهیکنهد .از طریهق تعهامالت اجتمهاعی ،افهراد

بررسي تأثیر هوش اجتماعي بر تسهیم دانش (مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه اصفهان)

کارکنان دانشی واقعاً دانش خود را با همکارانشان تسهیم مهیکننهد (چهن و همکهاران،

051

عوامل مشت فی بر رفتارهای تسهیم دانش تهأثیر دارنهد؛ ایهن عوامهل شهامل ابزارهها،
فناوریها ،انگیزهها و فراهمکردن مشوقهای الزم برای ترغیب به تسههیم دانهش اسهت.
فرهن

سازمانی ،ارزشهای فردی ،فرهن

م ی ،اعتماد ،توجه ،مانع انسانی مانند زمهان

و فضای دسترسی افراد دارای دانش در سازمان از دیگر عوام یاند که بر تسههیم دانهش
051

تأثیر میگذارند (چن و همکاران.) 161 ،

هوش اجتماعی و تسهیم دانش
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امروزه اکثر سازمانها برای موفقیت در زمینه کاری خود به تبهادل و تسههیم اطالعهات،
دانش ،مهارتها و تجربیات بین کارکنان ویژگیهای ششصیتی فهردی و سهازمانی نیهاز
دارند .برای تسهیم دانش باید بین کارکنان همدلی ایجاد کرد ،یکی از کارکردهای هوش
اجتماعی ایجاد همدلی بین افراد از طریق افزایش مهارتهای اجتمهاعی اسهت (کهراون،
 .) 169هوش اجتماعی به شکلدهی تبادلهای اجتماعی موفق بین افهراد در ارتباطهات
اجتماعی منجر میشود که افراد باهم گفتوگویی سازنده انجام دهند و بتوانند اطالعات
را بین خود به اشتراک بگذارند (سهی ورا .) 161 ،ههوش اجتمهاعی موجهب مهیشهود،
کارکنان از طریق گوشکردن کامل ،رابطهای صمیمانه بین ههم برقهرار کننهد کهه از ایهن
طریق فرد توجه خود را به فرد مقابل میدهد و با دقت به او گوش میکند و با ههم بهه
تسهیم دانش میپردازند (ک یستروم و کانتور.) 16 ،

پیشینه پژوهش
کشاورز و روزبهانی (  )699در پژوهشی نشهان دادنهد بهین ههوش هیجهانی و ههوش
شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاهها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بهین ههوش
هیجانی و هوش اجتماعی مدیران تربیت بدنی دانشگاهها ارتباط معنهاداری وجهود دارد.
بین هوش شناختی و هوش اجتماعی مدیران تربیت بدنی دانشگاههها ارتبهاط معنهاداری
وجود دارد .همچنین ،بین هوش هیجانی و هوش اجتماعی با ههوش شهناختی مهدیران

تربیت بدنی دانشگاهها رابطهه معنهاداری مشهاهده شهد .عالمهه و همکهاران (  )699در
پژوهشی نشان دادند هوش اجتماعی و هوش هیجهانی بهر سهبک رهبهری مهدیران اثهر
مستقیم و مثبت میگذارند.
جانسون 6و همکاران (  ) 16در پهژوهش خهود نشهان دادنهد ههوش اجتمهاعی بها
مدیریت دانش و ابعاد آن (تسهیم دانش ،بهکارگیری و ذخیره دانهش) رابطهه مسهتقیم و
معنادار دارد .کارولین و راشاد (  ) 16به این نتیجه دست یافتند که بین هوش هیجهانی
هوش هیجانی با بهرهوری رابطه مستقیم وجود دارد .استوارت ( ) 169در پژوهشی بها
عنوان رابطه تمایل بهاشتراکگذاری دانش و هوش اجتماعی بهه ایهن نتیجهه رسهید کهه
دانش آشکار بیشتر از دانش ضمنی توت متغیر هوش اجتماعی بهین افهراد بهه اشهتراک
گذاشته میشود .هافمن و فراست ) 111( 9طی پژوهشهی بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه
ارتباط معناداری بین هوشهای شناختی ،هیجهانی و اجتمهاعی پزشهکان وجهود دارد و
هرچه این ارتباط قویتر باشد ،میهزان کهارایی آنهها افهزایش مهییابهد .مهدل مفههومی
پژوهش که فرضیهها بر اساس آن شکل گرفته ،در شکل  6نشان داده شده است.
مهار اجتماعی

تسهیم دانش

هوش اجتماعی

اهی اجتماعی

6

ردا ش ا عا
اجتماعی

بررسي تأثیر هوش اجتماعي بر تسهیم دانش (مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه اصفهان)

و هوش اجتماعی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین ،بین هوش اجتماعی و

051

شکل  .6مدل مفهومي پژوهش
1 Janson
2 Stwart
3 Hoffman & Frost

فرضیه اصلي :هوش اجتماعی بر تسهیم دانش بین کارکنان دانشهگاه اصهفهان تهأثیر
میگذارد.
فرضیههاي فرعي:
 پردازش اطالعات اجتماعی بر تسهیم دانش بین کارکنان دانشگاه اصهفهان تهأثیر011

میگذارد.
 -مهارتهای اجتمهاعی بهر تسههیم دانهش بهین کارکنهان دانشهگاه اصهفهان تهأثیر
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میگذارد.
 -آگاهی اجتماعی بر تسهیم دانش ر بین کارکنان دانشگاه اصفهان تأثیر میگذارد.

 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر از لواظ هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت همبستگی است .جامعه آماری
کارکنان دانشگاه اصفهان بودند .حجم نمونه بر اساس فرمول کهوکران 69 ،نفهر تعیهین
شد .از نظر مششصات جمعیتشناختی ،نمونه آمهاری  7درصهد از پاسهشگویان زن و
 9درصد از آن ها مرد بودند .از نظهر توصهیالت  6/درصهد از پاسهشگویان مهدرک
کارشناسههی 66/9 ،درصههد کههاردانی و  17/درصههد از آنههها دارای مههدرک توصههیالت
تکمی ی بودند .از نظر سنی ،گروه سنی 91تا 1سال بیشترین درصد فراوانهیرا داشهتند.
میانگین سابقه کاری پاسشگویان 61سال بود.
برای جمع آوری اطالعهات پرسشهنامه اسهتاندارد ههوش اجتمهاعی نصهر اصهفهانی
( )6999بهها  6پرسههش (پههردازش اطالعههات اجتمههاعی ،مهههارت اجتمههاعی و آگههاهی
اجتماعی ،هر یک با هفت پرسش) و پرسشنامه تسهیم دانش عالمه و همکهاران ( )699
با هفت پرسش بهکار گرفته شد .برای تعیین روایی پرسشنامه ،روش روایی موتوایی بها
نظرخواهی از صاحب نظران اجرا شهد .بهرای تعیهین پایهایی پرسشهنامه ضهریب آلفهای
کرونباخ مواسبه شد که آلفای مواسبهشده برای پرسشنامه هوش اجتمهاعی  3درصهد،
و برای پرسشنامه تسهیم دانش  73درصد برآورد شد کهه نشهاندهنهده پایهایی مناسهب

پرسشنامهها بود .در جدول  6ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش نشان داده
شههده اسههت .فرضههیههههای پههژوهش بههه روش مههدلسههازی معههادالت سههاختاری بهها
نرمافزار Amos20آزمون شد.
جدول .6نتايج پايايي مؤلفههاي پژوهش
تسهیم دانش

1/73

هوش اجتماعی

1/3 6

پردازش اطالعات اجتماعی

1/311

مهارت اجتماعی

1/319

آگاهی اجتماعی

1/73

 .4یافتهها
تجزیهوتحلیل دادهها
برای آزمون فرضیه اص ی روش مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار  Amosبهکهار
گرفته شد .در جدول بارهای عام ی گویهها در مدل اندازهگیری اولیه نشان داده شهده
است .مقدار بار عام ی همه گویهها بیشتر از  1/است.
جدول  .2بارهاي عاملي گويههاي پرسشنامه
K1

1/ 9

K8

1/13

K15

1/ 9

K2

1/ 3

K9

1/7

K16

1/ 7

K2

1/1

K10

1/

K17

1/19

K4

1/7

K11

1/ 1

K18

1/13

K5

1/13

K12

1/3

K19

1/7

K6

1/ 6

K13

1/17

K20

1/7

K7

1/

K14

1/ 6
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گويه

بار عاملي

گويه

بار عاملي

گويه

بار عاملي

بررسي تأثیر هوش اجتماعي بر تسهیم دانش (مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه اصفهان)

مؤلفهها

ضريب آلفاي کرونباخ

010

K21

1/ 9

مدل ساختاری برای آزمون فرضیه اص ی پژوهش به شرح شکل است.
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شکل  .2مدل ساختاري براي آزمون فرضیه فرعي پژوهش

 .در شکل تأثیر هوش اجتماعی بهر تسههیم دانهش نشهان داده شهده اسهت .بهرای
بررسی مناسببودن مدل شکل  ،شاخصهای برازش بررسی شد (جدول .)9
جدول  .3شاخصهاي برازش مدل ساختاري براي آزمون فرضیه اصلي پژوهش
نوع
شاخص
مط ق

تطبیقی

مقتصد

مقدار استاندارد

مقدار شاخص در

شاخص

الگوي مورد نظر

CMIN

---

6 1/ 6

برازش الگو مناسب است.

P -Value

بیشتر از 1/1

1/1

برازش الگو مناسب است.

TLI

بیشتر از 1/9

1/936

برازش الگو مناسب است.

CFI

بیشتر از 1/9

1/91

برازش الگو مناسب است.

GFA

بیشتر از 1/9

1/96

برازش الگو مناسب است.

AGFI

بیشتر از 1/9

1/911

برازش الگو مناسب است.

RMSEA

کمتر از 1/13

1/176

برازش الگو مناسب است.

PNFI

بزرگتر از 1/

1/

برازش الگو مناسب است.

PCFI

بزرگتر از 1/

1/116

برازش الگو مناسب است.

نام شاخص

()CMIN/DF

کمتر از

6

/

نتیجهگیري

برازش الگو مناسب است.

بر اساس جدول  ،9همه شاخص های برازش مهدل سهاختاری تأییهد شهدند .همچنهین،
شکل  9مدل ساختاری برای آزمون فرضیههای فرعی پژوهش را نشان میدهد.
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شاخص های برازش برای مدل ساختاری برای بررسی فرضیههای فرعی پژوهش نیز
در جدول بیان شده است.
جدول  .4شاخصهاي برازش براي مدل ساختاري براي آزمون فرضیههاي پژوهش
نوع
شاخص
مط ق

مقتصد

شاخص

الگوي مورد نظر

CMIN

---

P -Value

بیشتر از 1/1

1/1 6

TLI

بیشتر از 1/9

1/9

برازش الگو مناسب است.

CFI

بیشتر از 1/9

1/961

برازش الگو مناسب است.

GFA

بیشتر از 1/9

1/9 1

برازش الگو مناسب است.

AGFI

بیشتر از 1/9

1/919

برازش الگو مناسب است.

RMSEA

کمتر از 1/13

1/17

برازش الگو مناسب است.

PNFI

بزرگتر از 1/

1/ 96

برازش الگو مناسب است.

PCFI

بزرگتر از 1/

1/ 7

برازش الگو مناسب است.

/99

برازش الگو مناسب است.

()CMIN/DF

کمتر از

9

/

6

برازش الگو مناسب است.
برازش الگو مناسب است.

6

تطبیقی

نام شاخص

مقدار استاندارد

مقدار شاخص در

نتیجهگیري

بررسي تأثیر هوش اجتماعي بر تسهیم دانش (مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه اصفهان)

شکل  .3مدل ساختاري براي آزمون فرضیههاي فرعي پژوهش

نتایج آزمون فرضیهها در جدول نشان داده شده است.
جدول  .5نتايج آزمون فرضیهها
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رديف

مسیر

6

هوش اجتماعی  > ----تسهیم دانش

1/ 9

آگاهی اجتماعی  > ----تسهیم دانش

1/ 6

7

مهارتهای اجتماعی  > ----تسهیم دانش

1/ 7

7

پردازش اطالعات  > ----تسهیم دانش

1/99

9

9

P

نتیجه

ضريب مسیر مقدار بحراني
11

/

***

تأیید

/

***

تأیید

***

تأیید

***

تأیید

/
/

*** معناداری در سط تششیص 1/116
6

برای آزمون معناداری روابط بین متغیرها ،دو شاخص جزئی مقدار بورانی  CRو P

به کار گرفته شده است .مقدار بورانی مقداری است که از حاصل تقسهیم «تشمهین وزن
رگرسیونی» بر «خطای استاندارد» به دست مهیآیهد .بهر اسهاس سهط معنهاداری ،1/1
مقدار بورانی باید بیشتر از  6/91باشد ،که مسهیر مهورد نظهر معنهادار باشهد .همچنهین،
مقادیر کوچکتر از  1/1برای مقدار  Pحاکی از تفاوت معنادار مقدار مواسبهشهده بهرای
وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در سط اطمینان  9درصد دارد .بر اساس جدول ،9
فرضیههای پژوهش تأیید میشود.

 .5بحث و نتیجهگیري
هوش اجتماعی یکی از چندین نوع هوش است که به روابط بین افراد مربوط میشهود.
این هوش ،در حقیقت ،میزان تبور الزم برای ایجاد ،حفظ و گسهترش ارتباطهات را بهه
انسان میدهد.
بهطور ک ی ،هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش اجتماعی بر تسهیم دانش است.

)1 Critical Value (CR

نتیجه آزمون فرضیه اص ی نشان داد هوش اجتماعی به عنوان متغیر مستقل ،در سط
اطمینان  9درصد بر تسهیم دانش تهأثیر مهیگهذارد و ضهریب تهأثیر آن  1/ 9اسهت و
نشان دهنده تأثیر مثبت و مستقیم هوش اجتماعی بر تسهیم دانش اسهت؛ یعنهی بهه ازای
یک واحد تغییر در ههوش اجتمهاعی 1/ 9 ،واحهد تغییهر در تسههیم دانهش ،در جههت
مستقیم ایجاد خواهد شد .هوش اجتماعی یعنی قدرت کنارآمدن و ارتباط برقرار کهردن
با دیگران .به هر حال ،انسان موجودی اجتمهاعی بهوده و ایهن امهر بهرای اینکهه بتوانهد
نام هوش اجتماعی یاد میشود ،به توانایی بهرهگیری از نکات ظریف در روابط و مویط
اجتماع ،خانواده ،دوستیها ،کار و زندگی مربوط میشود و مسهت زم توانهایی توجهه بهه
نیازها و مقصود دیگران ،پیبردن به خ ق ،روحیه و ششصیت آنها و پهیشبینهی رفتهار
آنهاست .این هوش مهم باید بتواند که هنر کنارآمدن را در اوج درگیریهها ،مهذاکرات،
اشتباهات و سایر موقعیتهای خطیر دریابد .همچنین ،یکی از بهترین هوشهایی اسهت
که افراد میتوانند در خود پرورش دهند .افزایش هوش اجتماعی کمک میکند که فهرد،
مصاحب و شنونده خوبی باشد و با قدرت با همه ارتباط برقرار کنهد .افهرادی کهه ایهن
هوش را در خود پرورش دادهاند ،میتوانند بهراحتی با همهه افهراد از ههر گهروه سهنی،
فرهنگی یا اجتماعی رابطه برقرار کنند و کسانی هم که با چنین کسی مواجه میشوند ،با
او راحت هستند و بیشتر تمایل به تبادل دانش با یکدیگر دارنهد .نتهایج ایهن فرضهیه بها
مطالعهات شمسهی و همکههاران (  ،)699اسههتوارت و همکههاران ( ،) 169و جانسههون و
پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
 تشویق کارکنان به بیان ایدهها و نظرهای خود دربهاره مسهائل مشت هف سهازمان وبرقراری سیستم مناسب ارتباطی.
 برقراری وظایف کاری مشترک بین کارکنان در بششهای مشت هف بهرای افهزایشارتباطات بین کارکنان.

6

همکههاران (  ) 16مطابقههت دارد .بههر ای هن اسههاس ،بههرای مسههئوالن دانشههگاه اصههفهان

بررسي تأثیر هوش اجتماعي بر تسهیم دانش (مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه اصفهان)

زندگی کند و از آن لذت ببرد ،بسیار ضروری است .هوش بینفردی که اغ هب از آن بها

015

 نظرخواهی از کارکنان توسط سرپرسهت بهرای ایجهاد تغییهرات در واحهد توهتسرپرستی.
 اختصاص وقت مششص در طول هفته برای برنامههای گروههی غیرکهاری بهرایکارکنان در داخل و خارج سازمان.
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 درخواست از کارکنهان بهرای پیشهنهاد راه حهل مشهکالت و مسهائل مشت هف بههصورت تیمهای دو یا چندنفره.
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پردازش اطالعات اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در سهط اطمینهان  9درصهد بها
ضریب  1/ 6بر تسهیم دانش تأثیر میگذارد که این تأثیر مثبت و مستقیم است ،یعنی به
ازای یک واحد تغییر در پردازش اطالعات اجتماعی 1/ 6 ،واحد تغییر در تسهیم دانش،
در جهت مستقیم ایجاد خواهد شد .بر این اساس ،میتوان نتیجه گرفت یکی از راهههای
افزایش تسهیم دانش ،توانایی پیش بینی رفتار دیگران است .اگر فردی بتوانهد رفتارههای
همکاران خود را پیشبینی کند ،با توجه به آن رفتارها میتواند اطالعات مورد نیاز را در
اختیار وی قرار دهد و این امر به افزایش تسههیم دانهش منجهر خواههد شهد .پهردازش
اطالعات به انسان کمک میکند قبل از هرگونه تصمیمگیری در برابر فرد دیگهری ابتهدا
در ذهن خود اطالعات را پهردازش کهرده ،سه

 ،تصهمیم گیهری کنهد .اگهر پهردازش

بهدرستی انجام گیرد ،این پردازش اطالعات درست بهه برقهراری رابطهه مناسهب منجهر
میشود و از این طریق میتوان امیدوار بود تسهیم دانش بین افراد انجام گیرد .نتایج این
فرض هیه بهها مطالعههات شمس هی و همکههاران (  ،)699اسههتوارت و همکههاران ( ،) 169و
جانسون و همکاران (  ) 16مطابقت دارد .بر این اساس ،به مسئوالن دانشهگاه اصهفهان
پیشنهادهای زیر مطرح میشود.
 شنیدن نظرات کارکنان توسط مدیران عالی برای افزایش قدرت پهیشبینهی رفتهارکارکنان.
 نظرخواهی از کارکنان در تعیین اهداف سازمانی بهرای درک برداشهت کارکنهان ازسازمان و اهداف آن.

 اطالعرسانی بهموقع تصمیمها و مسائل سازمان به کارکنان برای انطباق رفتار آنهانبا نیازها و مسائل سازمان.
 آسانکردن دسترسی کارکنان بهه مهدیران عهالی بهرای برقهراری ارتبهاط بیشهتر بهایکدیگر که این امر موجب افزایش توانایی قدرت پیشبینهی رفتارههای کارکنهان
توسط مدیران و بالعک

میشود.

 بهبود فرایندهای ارتباطی در سازمان برای ارتباط بیشتر بین مدیران و کارکنان. 1/99بر تسهیم دانش تأثیر میگذارد که این تأثیر مثبت و مستقیم اسهت .یعنهی بهه ازای
یک واحد تغییر در مهارتهای اجتماعی 1/99 ،واحد تغییر در تسهیم دانهش ،در جههت
مستقیم ایجاد خواهد شد .با توجه به این نتیجه ،برای افزایش تسههیم دانهش بایهد بهین
همکاران و کارکنان هم سط در سازمان ارتباط بیشتری برقرار کرد .همچنهین ،بایهد بهه
افراد آموزشهای مشت ف داد تا در موقعیتهای متفاوت بتواننهد بههخهوبی بها دیگهران
ارتباط برقرار کرده و اطالعات مورد نیهاز خهود را مبادلهه کننهد .ههر قهدر روابهط بهین
همکاران در موقعیتهای متفاوت بیشتر شود و اعتماد بیشتری بین آنها به وجهود آیهد،
ارتباطات بهبود مییابد ،و میتوان انتظار داشت تسهیم دانش افزایش یابد .مههارتههای
اجتماعی موجب ایجاد روابط درست اجتماعی بین افراد مهیشهود .بهبهود مههارتههای
اجتماعی منجر میشود کارکنان بهخوبی بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند و برقهراری
ارتباط ،یکی از پیشزمینههای الزم بهرای تسههیم دانهش اسهت .نتهایج ایهن فرضهیه بها
همکاران (  ) 16مطابقت دارد .با توجهه بهه نتهایج یادشهده ،پیشهنهادهای زیهر مطهرح
میشود.
 برگزاری دورههای آموزشی مهارتهای ارتباطی برای کارکنان. -ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد بین کارکنان و سرپرست مستقیم آنها.

6

مطالعهات شمسهی و همکههاران (  ،)699اسههتوارت و همکههاران ( ،) 169و جانسههون و

بررسي تأثیر هوش اجتماعي بر تسهیم دانش (مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه اصفهان)

مهارتهای اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در سط اطمینان  9درصد و با ضریب
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 افزایش کارهای گروهی به منظور افزایش ارتباطات بین کارکنان. ارزیابیهای گروهی کارکنان به منظور تقویت کار گروهی.نتایج نشان داد آگاهیهای اجتماعی به عنوان متغیهر مسهتقل در سهط اطمینهان 9
درصد با ضریب
011

 ،1/بر تسهیم دانش تأثیر میگذارد کهه ایهن تهأثیر مثبهت و مسهتقیم

است ،یعنی به ازای یک واحد تغییهر در آگهاهیههای اجتمهاعی،

 1/واحهد تغییهر در

تسهیم دانش ،در جهت مستقیم ایجاد خواهد شد .بر اساس این نتهایج ،مهیتهوان گفهت
پژوهشهاي روانشناختي در مديريت /سال سوم /شماره دوم /پايیز و زمستان 6331

هرچه در یک سازمان آگاهی اجتماعی افراد بیشتر شود ،تمایل آنها برای تسهیم دانهش
افزایش خواهد یافت .در این صورت ،افراد تمایل بیشتری دارند بها کسهانی کهه آگهاهی
بیشتری نسبت به شرایط مهبهم و آینهده دارنهد ،تسههیم و مبادلهه دانهش کننهد .آگهاهی
اجتماعی به شناخت افراد از یکدیگر منجر میشهود .زمهانی کهه افهراد از ههم شهناخت
صوی داشته باشند ،تمایل بیشتری به برقهراری و تبهادل اطالعهات بها یکهدیگر دارنهد.
بهترین شناخت و آگاهی از دیگران شناخت عهاطفی اسهت کهه در آن افهراد بههخهوبی
همدیگر را درک میکنند و از ذهنیات یکدیگر خبر دارند؛ این نوع آگاهی اجتماعی کهه
ناشی از شناخت عاطفی باشد ،به بهبود ارتباطات در جهت تسهیم دانش منجهر خواههد
شد .نتایج این فرضیه با مطالعات شمسهی و همکهاران (  ،)699اسهتوارت و همکهاران
( ،) 169و جانسون و همکهاران (  ) 16مطابقهت دارد .بهر ایهن اسهاس ،بهه مسهئوالن
دانشگاه اصفهان پیشنهادهای زیر مطرح میشود.
 نظرخواهی از کارکنان درباره کارهایی که مربوط به خودشان است. -آموزش به کارکنان درباره ارتباطات غیرکالمی و ادراک رفتارهای مشت ف.
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