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 : دهیچک

هدف این تحقیق بررسی نقش میانجیگری هوش اجتماعی در رابطه بین مدیریت دانش و خرد سازمانی در  

توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه باشد. روش تحقیق  های پیام نور استان فارس می کارکنان دانشگاه

 بر اساس جدول مورگان نفر و  620آماری شامل دانشگاههای پیام نور استان فارس می باشند که تعداد کل آنها 

باشد.به منظور گردآوری اطالعات از سه  باشد.روش نمونه گیری تصادفی ساده می نفر می  240نمونه آماری 

( استفاده  2003) ( و خرد سازمانی آردلت1389) (، مدیریت دانش همتی2001) پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو

استفاده شده است. یافته های  تحلیل مسیرها از روش  ها و آزمون فرضیه شود. برای تجزیه و تحلیل داده می

، پردازش اطالعات اجتماعی، مهارت اجتماعی و تحقیق حاکی از آن است که مدیریت دانش بر هوش اجتماعی

. اثری مستقیم دارد خرد سازمانی بر هوش اجتماعی همچنین   . باشد دارای اثر مستقیم می  اهی اجتماعیآگ

و  . مهارت اجتماعی بر خرد سازمانی ی مستقیم استپردازش اطالعات اجتماعی بر خرد سازمانی دارای اثر 

تقیم مدیریت دانش بر خرد  . اثرات غیرمساثری مستقیم است دارایآگاهی های اجتماعی بر خرد سازمانی نیز  

به لحاظ آماری   05/0سازمانی با میانجی گری خرده مقیاس های هوش اجتماعی در سطح معناداری کمتر از 

 معنادار است.
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Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the mediating role of social intelligence in the relationship 

between knowledge management and organizational wisdom in the staff of Payame Noor universities in Fars 

province. The research method is descriptive-correlational. The statistical population includes Payame Noor 

universities of Fars province, the total number of which is 620 people and the statistical sample is 240 people. 

The method of random sampling is simple. 1389) and Ardlet Organizational Micro (2003) are used. Path 

analysis method has been used to analyze the data and test the hypotheses. Research findings indicate that 

knowledge management has a direct effect on social intelligence, social information processing, social skills 

and social awareness. Organizational wisdom also has a direct effect on social intelligence. Social information 

processing has a direct effect on organizational wisdom. Social skills also have a direct effect on 

organizational wisdom and social awareness has a direct effect on time wisdom. The indirect effects of 

knowledge management on organizational wisdom mediated by social intelligence subscales are statistically 

significant at a significance level of less than 0.05. 
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 مقدمه

امروزه منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین و  

مهمترین منابع سازمانی محسوب می شوند که می 

توانند منجر به تقویت مزیت رقابت سازمانی نسبت 

در دنیای امروز که با تغییر   .به سایر سازمان ها شوند

و تحوالت سریع همراه است، منابع انسانی اثربخش، 

یکی از مهمترین دارایی های نامشهود در سازمان 

است و رشد اقتصادی  سازمان وابسته به توانمند  

 .کردن آنهاست

مفاهیمی چون هوش اجتماعی، هوش بین  

فردی و هوش هیجانی به عنوان مؤلفه های مؤثر در  

حل مختلف زندگی فرد در حال حاضر، ذهن مرا

پژوهشگران متعددی را به خود معطوف ساخته 

است و هوش اجتماعی به عنوان شاخه ای از هوش  

عمومی، راهی برای پیشرفت و رشد در امور مربوط 

به زندگی و روابط زندگی و اجتماعی محسوب می  

(. هوش اجتماعی می تواند  Noraie& Saie ،2010گردد)

یرهای زیادی در ارتباط باشد که از آن جمله می  با متغ

 توان به خرد سازمانی و مدیریت دانش اشاره کرد.

هوش اجتماعی، توانایی درک و اداره دیگران است  

که سبب عملکرد خردمندانه در ارتباطات انسانی می  

گردد به بیانی دیگر باعث ارتباط بهینه با دیگران،  

ی زندگی می شود.در  کنترل خود، تطابق و انگیزه برا

باب اهمیت این موضوع باید اشاره نمود که مدیریت  

دانش و فعالیت های مرتبط با آن نیز دارای  

کارکردهای متعددی در سازمان هاست که یکی از 

اصلی ترین و مهمترین آن ها افزایش توان رقابت  

سازمان در محیط رقابتی و خلق مزیت های رقابتی 

ت و این موضوع به ویژه در  پایدار برای سازمان هاس

سازمان های دانش محور که دانش کارکنان آنها 

عامل اصلی ارائه محصول یا خدمت آنها محسوب  

 می گردد نمود بیشتری دارد.

یکی از اهداف مهم سازمان، به ویژه سازمان های 

آموزشی، تحول در کیفیت خدمات علمی به جامعه 

ه تولید  است تا ضمن حفظ پویایی محیط اجتماعی ب

دانش و کسب مزیت رقابتی کمک شایانی گردد و این  

پذیرد، در واقع  مهم توسط کارکنان خردمند انجام می

خرد سازمانی همان به کارگیری دانش برای حل  

توسعه کمی و کیفی دانشگاه مسائل دانشگاه است. 

پیام نور از یک طرف و شکل گیری رویکردهای نوین در  

نشگاه پیام نور از طرف  مدیریت سازمان مرکزی دا

دیگر، توجه ویژه به مدیریت دانش در جهت نیل به 

 اهداف این دانشگاه را ضروری ساخته است.

با توجه به برخی روندهای موجود در قرن حاضر  

مانند: جهانی شدن، افزایش پیچیدگی فناوری، 

افزایش سریع رقابت و افزایش انتظارات همزمان با 

انشی، مسئولیت سازمان  افزایش اهمیت کارکنان د

ها به منظور ایجاد تغییرات سازمانی پایدار، بیشتر  

شده است. الزم است که همه افرادی که در سازمان  

ها کار می کنند، درک کنند که جهان به طور اساسی 

تغییر کرده است. بنابراین یک ارزیابی مجدد اساسی  

در اهداف، عملیات و ادارکات ضروری است. از این رو  

هبود مستمر سازمانی یک گزینه نیست، بلکه یک  ب

ضرورت است. در این زمینه اقدامات و دیدگاههای 

عملیاتی  و رهبری سازمانی گذشته به چالش کشیده  

شده است و الزم است سازمان ها مباحث و  

موضوعات متنوعی را ارائه دهند. یکی از این مباحث  

است . که خیلی کم مورد توجه قرار گرفته است، خرد 

همانطور که سازمان ها در سراسر جهان دیگری 

تطابق با فناوری های پیشرفته و چالش های 

پارادوکس گونه در اقتصاد جهانی هستند، تئوری  

سازمان نیز برای این که به جلو پیش برود به خرد 

توجه کرده است. بیان شده است که رهبران و  

انش کارکنان فقط از طریق پرورش خرد می توانند د

و مهارت های مرتبط را انتخاب کنند و یاد بگیرند که  

چگونه آنها را در یک راه خالقانه و جدید به کار ببرند. 

خرد، بیشتر از دانش، تفکری است که ظرفیت الزم،  

تشویق و ویژگی های مورد نیاز برای اطمینان از آینده  
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بلند مدت سازمان ها را ارائه می دهد. بدین ترتیب 

استدالل می شود که امروزه، خرد و نه دانش، اینگونه 

 اولویت اصلی سازمان ها باشد.

خرد سازمانی موجب فرآیندهای ادراک، ذخیره  

سازی، یادگیری، ارتباطات و در نهایت تصمیم گیری  

مناسب در دانشگاه می شود و ضمن ایجاد تعهد در 

بین کارکنان و مدیران دانشگاه، موجب حس رضایت  

خرد، توانایی کاربرد صحیح دانش و   شغلی می گردد.

قضاوت های صحیح پیرامون مسائل مربوط به 

 (.Daivis2 ،2016)زندگی و رفتار است

امروزه خرد در دانشگاه، کیفیت، یادگیری سازمانی 

و مدیریت دانش، تیم های خودمحور و اقدامات دیگر 

را که با وجود تالش های بسیار توانسته اند به  

 & Barmanتضمین می کند) مقصود خود برسند

Johari ،2015 وجود این اقدامات موجب بهبود .)

عملکرد دانشگاه شده اند، اما نتوانسته اند به طور  

فردی و گروهی باعث تغییر شوند. این اقدامات به 

تدریج با یکدیگر ترکیب شده اند به طوری که دانشگاه  

دید خود را توسعه می دهد، به یادگیری مستمر می 

ازد و خود را با شرایط انطباق می دهد، خدماتی را پرد

ارائه می کند که فراتر از انتظارات مشتریان است،  

می داند که چه کاری درست است  و آن را انجام می  

دهد و کار را برای کارکنان خود معنادار می کند. چنین  

سازمانی دارای اقداماتی شفاف بود و از این رو برتری 

شت و به طور کلی می توان کفت را نیز خواهد دا

 (.Hies ،2008چنین سازمانی دارای خرد است)

خرد سازمانی، نه تنها توانایی انتخاب مؤثر و به  

کارگیری دانش مناسب در یک موقعیت خاص را 

کند، بلکه توانایی جمع آوری ، یکی کردن و  بیان می

ارتباط این دانش با ابزارهای قابل قبول سازمانی را  

بردارد. بنابراین، خرد نه تنها به اعمال افراد  نیز در 

نسبت داده می شود، بلکه اگر اکثریت کارکنان به  

دنبال عمل خردمندانه باشند، آن موقع سازمان به 

،  Dnayifardعنوان یک کل، می تواند خردگرا شود)

2011.) 

                                                                 
2
 -Davis 

Esfahni ( در تحقیقی با عنوان 2017) و همکاران

بر تسهیم دانش در )بررسی تأثیر هوش اجتماعی 

بین کارکنان دانشگاه اصفهان( چنین بیان می دارند  

که پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت  

توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش  

  220کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه اصفهان به تعداد 

است. بر اساس فرمول کوکران  1395نفر در سال 

ین شد. برای جمع آوری  نفر تعی  132حجم نمونه 

 Nasr Esfahaniداده ها پرسشنامه هوش اجتماعی 

و   Allameh( و پرسشنامه تسهیم دانش 2014)

( به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که 2015) همکاران

هوش اجتماعی و ابعاد سه گانه آن )پردازش 

اطالعات اجتماعی، مهارت اجتماعی و آگاهی 

 ثیرمعناداری می گذارند.اجتماعی( بر تسهیم دانش تأ

Naem (1393) و دانش مدیریت خود، پژوهش در 

 عنوان و دانند مي یکدیگر با مرتبط را هوش هیجاني

عالي به   آموزش مراکز و دانشگاه ها که کنند مي

 محیط پیچیدگيهای و چالشها با مقابله منظور

 و از شیوه ها بهره گیری از ناگزیر خویش، پیرامون

 کارآمدترین از یکي .هستند مدیریتي نوین سبکهای

 در که است مدیریت دانش فوق، شیوه های

 ترین مطلوب به دانش محور و یادگیرنده محیطهایي

 بر تأثیرگذار متغیرهای از یکي .مي شود ایجاد شکل

 هیجاني هوش است. هیجاني هوش دانش، مدیریت

 حساب به سازمان در اجتناب ناپذیر و شرط حتمي

  مي آید.

Azimzade and rahmani (2015در تحقیقی با عنوان ) 

)تأثیر پردازش اطالعات بر مدیریت دانش کارکنان  

دانشگاه( چنین بیان می دارند که این پژوهش 

آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه  

کنترل بود. جامعه کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور 

نفر با روش نمونه    30تاکستان بودند که از این تعداد 

گیری تصادفی انتخاب شدند . نتایج نشان داد که  

نمره مدیریت دانش گروه آزمایش که تحت آموزش 

پردازش اطالعات قرار گرفته بودند نسبت به گروه  

کنترل که هیچ آموزشی دریافت نکرده بودند افزایش 
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 Nazam and Lajvardiیافته و تفاوت معنادار داشت. 

)بررسی رابطه هوش   قی با عنوان( در تحقی2011)

هیجانی مدیران و مدیریت دانش در صنعت نفت( 

چنین بیان می دارند که جامعه آماری در این پژوهش  

مدیران و کارکنان شرکت های زیر مجموعه صنعت 

نفت ایران در شهر تهران است. این پژوهش از نظر  

هدف، کاربردی از نظر روش، توصیفی از نوع  

شد.نتایج حاصل از روش رگرسیون  همبستگی می با

چند متغیری خطی نشان داد که ارتباط بین  

متغیرهای هوش هیجانی و مدیریت دانش معنی  

دار نیست. در حالی که بین متغیرهای ابعاد هوش  

هیجانی با مدیریت دانش همبستگی ضعیفی وجود  

 دارد.

Janson (2014 در پژوهش خود نشان دادند هوش )

)تسهیم دانش،   دانش و ابعاد آن  اجتماعی با مدیریت

به کارگیری و ذخیره دانش( رابطه مستقیم و  

 معنادار دارد. 

Stoart (2013 در پژوهشی با عنوان رابطه تمایل به )

اشتراک گذاری دانش و هوش اجتماعی به این نتیجه 

رسید که دانش آشکار بیشتر از دانش ضمنی تحت  

ک گذاشته  متغیر هوش اجتماعی بین افراد به اشترا 

 شود. می

 Krishnakomar et al (2020)   در پژوهش خود عنوان

کردند که توانایی مدیران در کنترل هیجانات با 

 پذیر است. استفاده از خرد کاربردی در آنان امکان

Lina & Asta (2021)   به این نتیجه رسیدند که

مدیریت بر انتقال دانش در یک سازمان خالق تأثیر  

دارد به عالوه رهبری تحولی به طور غیررسمی تأثیر  

باالیی بر انتقال دانش و رهبری تبادلی تأثیر کمی بر 

 انتقال دانش در سازمان دارد.

با توجه به مطالب فوق و با عنایت به اهمیت روز 

ی در شکوفایی استعدادها و  افزون هوش اجتماع

طریقه به کارگیری این استعدادها و همچنین نقش  

مدیریت دانش و خرد سازمانی در کاهش هزینه ها،  

بهبود عملکرد، بهبود ارائه خدمات، کاهش زمان، این 

پژوهش می تواند در جهت برنامه ریزی و توسعه  

سیستم آموزشی و در نهایت کیفیت بخشی به امور  

ابعاد آموزشی و پرورشی به بازسازی  دانشگاه در

الگوی روابط درون مدرسه ای بپردازند و آموزش های 

الزم برای توانمندسازی کارکنان، محیط مناسب 

یادگیری را برای دانشجویان فراهم آورد. از این رو  

کارشناسان امور تأمین نیروی انسانی، برنامه ریزان 

ین آموزشی ضمن خدمت کارکنان از جمله مخاطب

اصلی تحقیق حاضر هستند که می توانند از نتایج 

 احتمالی تحقیق حاضر بهره ببرند. 

با توجه به مطالب برگرفته از ادبیات و پیشینه، 

آنچه در سازمان ها بیشترین اهمیت را دارد، دانش  

محور بودن آنهاست، به عبارتی از محصوالت سازمان  

نش می توان به تولید دانش، انتقال و تسهیم دا

اشاره کرد که به صورت ملموس قابل مشاهده است 

و این مهم در سازمان های آموزشی از جمله دانشگاه 

به عهده اساتید محترم گذاشته می شود. برای 

رسیدن به اهداف سازمانی در دانشگاهها ارتقای  

کیفیت آموزش، افزایش رقابت، انگیزه و رضایت  

وامل شغلی اساتید بسیار مهم است و همه این ع

تحت تأثیر عامل خرد سازمانی می باشد. خرد  

سازمانی به نوان پدیده ای که منفعت تمام کارکنان 

آموزشی را مد نظر قرار می هد می تواند با تقویت  

هوش اجتماعی ، به ارتقا اثربخشی و کارآیی عملکرد  

تواند   کارکنان دانشگاه پیام نور شود همچنین می

د مزیت رقابتی برای  نقش قابل مالحظه ای در ایجا

 دانشگاه داشته باشد. 

پژوهش حاضر سعی در شناخت ابعاد مدیریت  

دانش و هوش اجتماعی بر میزان خرد سازمانی 

است. به طور کلی پژوهش های اندکی در ایران در 

این زمینه انجام شده، و تا کنون پژوهشی با هدف 

بررسی مدل نقش میانجیگری هوش اجتماعی در 

دیریت دانش و خرد سازمانی در بین  رابطه بین م
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کارکنان دانشگاههای پیام نور استان فارس صورت  

نگرفته است.نتایج پژوهش حاضر می تواند در بهبود 

وضعیت سازمانی دانشگاه پیام نور مؤثر باشد.  

همچنین این نتایج تبیین نقش میانجیگری هوش 

اجتماعی در رابطه بین مدیریت دانش و خرد  

وشن خواهد کرد که گامی مهم در  سازمانی را ر 

شناخت هوش اجتماعی مدیریت دانش و خرد  

سازمانی در بین کارکنان دانشگاه پیام نور و غنای  

دانش موجود در مورد متغیرهای پژوهش خواهد 

 بود.

به دنبال بررسی تقش  از این رو در این تحقیق 

میانجی گری هوش اجتماعی در رابطه بین مدیریت  

مانی هستیم.  به ابن منظور  دانش و خرد ساز 

فرضیات زیر ارائه گردید که بر اساس فرضیات مدل  

 طراحی گردید. 

خلق دانش بر ابعاد هوش اجتماعی)پردازش 

اطالعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی، آگاهی 

اجتماعی( و خرد سازمانی دارای اثرمستقیم و  

 معنادار است.

 تسهیم دانش بر ابعاد هوش اجتماعی)پردازش

اطالعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی، آگاهی 

اجتماعی( و خرد سازمانی دارای اثرمستقیم و  

 معنادار است.

بکارگیری دانش بر ابعاد هوش اجتماعی)پردازش 

اطالعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی، آگاهی 

اجتماعی( و خرد سازمانی دارای اثرمستقیم و  

 معنادار است.

عاد هوش ذخیره سازی دانش بر اب

اجتماعی)پردازش اطالعات اجتماعی، مهارت های 

اجتماعی، آگاهی اجتماعی( و خرد سازمانی دارای 

 اثرمستقیم و معنادار است.

خلق دانش بر خرد سازمانی با نقش واسطه ای  

هوش اجتماعی دارای اثر غیرمستقیم و معنادار 

 است. 

تسهیم دانش  بر خرد سازمانی با نقش واسطه 

تماعی دارای اثر غیرمستقیم و معنادار ای هوش اج

 است. 

بکارگیری دانش بر خرد سازمانی با نقش واسطه 

ای هوش اجتماعی دارای اثر غیرمستقیم و معنادار 

 است.

ذخیره سازی دانش بر خرد سازمانی با نقش 

واسطه ای هوش اجتماعی دارای اثر غیرمستقیم و  

 معنادار است.

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 وش تحقیقر 

این پژوهش از منظر هدف کاربردی است زیرا  

نتیجه پژوهش قابل استفاده برای کارکنان دانشگاه 

پیام نور به عنوان یکی از عوامل مؤثر در پیشبرد 

اهداف سازمان است. همچنین از منظر گردآوری  

داده ها توصیفی )غیرآزمایشی( از نوع همبستگی 

در  است زیرا در این پژوهش روابط میان متغیرها  

جامعه قالب مدل علی مورد بحث قرار می دهد. 

شامل کارکنان دانشگاه های   پژوهش حاضر آماری

پیام نور استان فارس می باشد که تعداد کل آنها  

  620طبق گزارش سازمان کل پیام نور استان فارس 

نفر مرد    320نفر زن و   300باشد که تعداد  نفر می

نمونه در پژوهش حاضر جهت تعیین حجم    هستند.

نفر به عنوان   240از جدول مورگان استفاده و تعداد 

نمونه آماری انتخاب شد. الزم به ذکر است به دلیل  

رونا پرسشنامه ها به صورت آنالین شیوع بیماری ک

توزیع گردید و به دلیل احتمال ریزش پرسشنامه ها  

پرسشنامه بین کارکنان  300در هر پژوهش تعداد 

پرسشنامه  240یت تعداد توزیع گردید که در نها

 وصول و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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در این پژوهش برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه 

گویه بر اساس پرسشنامه های هوش    85ای حاوی 

های   ( متشکل از خرده مقیاس2001) اجتماعی ترومسو

پردازش اطالعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و 

  Hemmati (2010)ریت دانش آگاهی اجتماعی، مدی

متشکل از خرده مقیاس های تسهیم دانش، خلق  

دانش، به کارگیری دانش و ذخیره سازی دانش  و خرد  

( متشکل از سه خرده مقیاس  2003) Ardeletسازمانی 

 می باشد، استفاده می شود.   شناختی، تأملی و عاطفی

 و Silora، Martin Yosen پرسشنامه هوش اجتماعی

Dahel (2001 ) گویه و سه مؤلفه دارد که مؤلفه   21در کل

گویه، مهارت های   7پردازش اطالعات اجتماعی دارای 

  7گویه و آگاهی های اجتماعی شامل   7اجتماعی دارای 

در مطالعه حاضر ضرایب آلفای کرونباخ  گویه می باشد.  

 برای خرده مقیاس های پردازش اطالعات اجتماعی،

های اجتماعی به ترتیب یهای اجتماعی، آگاهمهارت

به دست آمده که این ضرایب حاکی  73/0و  84/0، 75/0

 از قابلیت اعتماد مطلوب این پرسشنامه می باشد. 

  Hemmati (2010 )25پرسشنامه مدیریت دانش 

گویه، تسهیم    7گویه و چهار مؤلفه دارد. خلق دانش 

گویه و ذخیره سازی    5گویه، بکارگیری دانش   6دانش 

گویه دارد. روش نمونه گذاری و دامنه نمره ها :   7دانش 

گویه می باشد و   25تعداد گویه های مدیریت دانش 

و  25حداقل نمره فرد که می تواند در آن به دست آورد 

تا  1حداکثر نمره به دلیل طیف لیکرتی بودن آن در دامنه 

در مطالعه حاضر ضرایب می باشد.    125برای هر فرد  5

برای خرده مقیاس های خلق دانش، آلفای کرونباخ 

تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ذخیره سازی دانش به 

به دست آمده که این   93/0و  78/0،  82/0، 73/0ترتیب 

ضرایب حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب این پرسشنامه  

می باشد. در پژوهش حاضر نیز جهت تعیین روایی  

اور و چند نفر محتوایی ابزار با نظر اساتید راهنما و مش

از متخصصان موردبررسی و پس از انجام برخی 

 اصالحات جزئی مورد تأیید قرار گرفت.

 در کل 2003در سال   Ardeletپرسشنامه خردمندی 

مقیاس شناختی،   گویه و سه مؤلفه دارد که شامل 39

روش نمره گذاری و دامنه  .می باشدانعکاسی و عاطفی  

گویه می باشد و   39نمره ها: تعداد گویه های خرد 

 39حداقل نمره ای که فرد می تواند در آن به دست آورد 

 1و حداکثر نمره به دلیل طیف لیکرتی بودن آن در دامنه 

در مطالعه حاضر  نفر می باشد.    195برای هر فرد  5تا 

های شناختی،   ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

به   73/0و  74/0، 72/0انعکاسی و عاطفی به ترتیب 

دست آمده که این ضرایب حاکی از قابلیت اعتماد  

مطلوب این پرسشنامه می باشد. در پژوهش حاضر  

نیز جهت تعیین روایی محتوایی ابزار با نظر اساتید 

راهنما و مشاور و چند نفر از متخصصان موردبررسی و 

ی اصالحات جزئی مورد تأیید قرار  پس از انجام برخ

 گرفت.

برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این 

پژوهش از شاخص های آمار توصیفی)میانگین، انحراف 

استاندارد، کجی و کشیدگی( و شاخص های آمار 

استنباطی )همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر( 

با نرم افزار لیزرل استفاده شده است. در این پژوهش  

هوش اجتماعی به عنوان متغیر برون زا و متغیرهای  

مدیریت دانش و خرد سازمانی به عنوان متغیرهای  

 درون زا در نظر گرفته شده اند.

 

 های تحقیق یافته

 پژوهش متغيرهاي توصيفي آمار شاخص :1 جدول

 متغیرهای مورد مطالعه میانگین انحراف استاندارد کجی کشیدگی

 پردازش اطالعات اجتماعی 58/28 70/5 -083/0 -821/0

 مهارت اجتماعی 26/27 12/5 -460/0 589/0

 آگاهی اجتماعی 80/28 17/6 -084/0 -041/1

 خلق دانش 17/124 47/12 -360/0 220/0

 تسهیم دانش 15/23 36/4 -050/0 -919/0

 بکارگیری دانش  81/19 99/2 -016/0 -718/0

 ذخیره سازی دانش  68/15 98/2 074/0 -645/0

 خرد سازمانی 49/22 20/3 -124/0 -338/0
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مشاهده می شود   1شماره   همانطور که در جدول 

با توجه به مقادیر به دست آمده کجی و کشیدگی برای  

+ قرار دارد، توزیع 1و  -1متغیر های پژوهش که بین 

تمامی متغیرها نرمال است، بنابراین جهت تجزیه و 

پژوهش از مدل تحلیل مسیر تحلیل یافته های 

 استفاده کنیم. 

 مستقیم اثر ضرایب برآوردهای  :2 جدول

آماره 

T 

خطای 

 استاندارد برآورد

پارامتراستاندارد  

 شده
 متغیرها و برآوردها

21/3 

68/2 

19/3 

 

16/4 

31/5 

39/3 

 

4/58 

2/70 

2/99 

 

1/11 

1/11 

3/19 

8/48 

5/22 

6/79 

 

 

0/03 

0/02 

0/04 

 

0/02 

0/03 

0/02 

 

0/05 

0/04 

0/03 

 

0/05 

0/05 

0/04 

0/04 

0/05 

0/04 

19/0** 

**24/0 

**21/0 

 

** 15/0 

** 18/0 

** 15/0 

 

** 15/0 

** 14/0 

** 15/0 

 

**16/0 

** 16/0 

** 18/0 

** 16/0 

** 12/0 

** 19/0 

 اثر مستقیم خلق دانش بر:

 پردازش اطالعات اجتماعی

 مهارت های اجتماعی

 آگاهی های اجتماعی 

 مستقیم تسهیم دانش بر :اثر 

 پردازش اطالعات اجتماعی

 مهارت های اجتماعی

 آگاهی های اجتماعی 

 اثر مستقیم بکارگیری دانش بر: 

 پردازش اطالعات اجتماعی

 مهارت های اجتماعی

 آگاهی های اجتماعی 

اثر مستقیم ذخیره سازی دانش  

 بر 

 پردازش اطالعات اجتماعی

 مهارت های اجتماعی

 جتماعی آگاهی های ا

اثر مستقیم پردازش اطالعات 

 اجتماعی بر خرد سازمانی 

اثر مستقیم مهارت های 

 اجتماعی بر خرد سازمانی 

اثر مستقیم آگاهی های اجتماعی  

 بر خرد سازمانی

*P<0/05       **  p< 0/01 

 

 غیرمستقیم اثر ضرایب برآوردهای  :3  جدول

آماره 

T 

خطای استاندارد  

 برآورد

استاندارد  پارامتر 

 شده
 متغیرها و برآوردها

88/5 04/0 16/0** 
خلق دانش بر اثر غیر مستقیم 

 خرد سازمانی 

16/2 05/0 23/0** 
تسهیم دانش بر اثر غیر مستقیم 

 خرد سازمانی

66/2 04/0 14/0** 
بکارگیری دانش  اثر غیر مستقیم 

 بر خرد سازمانی

36/5 03/0 10/0 
ذخیره سازی  اثر غیر مستقیم 

 دانش بر خرد سازمانی

خلق   3و  2بر اساس نتایج به دست آمده از جدول  

دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش، ذخیره سازی  

های هوش اجتماعی )پردازش اطالعات  مؤلفهبر   دانش

( اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی های اجتماعی

همچنین مؤلفه های    دارای اثر مستقیم می باشد.

)پردازش اطالعات اجتماعی، مهارت  هوش اجتماعی

اجتماعی، آگاهیهای اجتماعی( بر خرد سازمانی اثر  

مستقیم و معناداری دارند. خلق دانش، تسهیم دانش، 

به کارگیری دانش و ذخیره سازی دانش بر خرد سازمانی  

با نقش واسطه ای هوش اجتماعی دارای اثر 

 ادار است.  غیرمستقیم و معن

 پژوهش ساختاری مدل برازش نیکویی هایشاخص :4 جدول

 برآورد مشخصه

 09/2 (2xمجذور کای)

 7 (dfدرجه آزادی)

 29/0 (df2x/نسبت مجذور کای به درجه آزادی )

 P 95/0ارزش 

 99/0 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

 99/0 (GFI)شاخص نکویی برازش 

 94/0 (AGFI)شاخص تعدیل شده نکویی برازش 

 

کنید، مشاهده می  4شماره طور که در جدول  همان

 RMSEAالزم به ذکر است که دو شاخص نیکویی برازش 

)استاندارد شده( هرچه نزدیک به صفر باشند،   SRMRو 

بیانگر برازش خوب است. به طور قراردادی اگر این دو  

باشند، نمایانگر   05/0شاخص مساوی یا کوچکتر از 

نیکویی برازش است. در مقابل، معیار نیکویی برازش 

NFI ،NNFI ،CFI ،IFI ، AGFIوGFI  اگر مساوی یا بزرگتر

، Garsonنیکویی برازش است )  باشند نمایانگر 90/0از 

باشند نشان از  1(. و اگر هر یک از آنها برابر با 2009

(. بدین ترتیب مدل Hooman ،2011برازش کامل دارند. )

ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است. با توجه  

   4شماره های نیکویی برازش که در جدول  مشخصه

یت  در وضع  خرد سازمانیگزارش شده است، مدل 

مطلوبی قرار دارد.الزم به ذکر است که در این مدل 

  دربه روش تحلیل مسیر   خرد سازمانیعوامل موثر بر 

نرم افزار لیزرل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار  

 گرفته است.
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 بحث و نتیجه گیری

بر اساس یافته های تحقیق خلق دانش، 

تسهیم دانش، به کارگیری دانش و ذخیره سازی  

دانش بر مؤلفه های هوش اجتماعی)پردازش 

اطالعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی 

 های اجتماعی( دارای اثر مستقیم می باشد. 

( و  1395) یوسفی و خدمتیاین نتایج همسو با 

و ناظم و  (1393) پور حداد و جعفریان ناظم،

و نصر  (1396)و همکاران  ( شوقی1390) الجوری

 عظیم زاده و رحمانی (1396) اصفهانی و همکاران

 ( و استوارت2014) و جانسون و همکاران (1394)

 (می باشد. 2013)

در تبیین این یافته می توان گفت با توجه به 

اهمیت نقش دانش در محیط رقابتی امروز، توجه 

مل درون سازمانی برای خلق دانش جدید  به عوا

ضرورت می نماید .به هر میزان که سازمان ها  

دارای فرآیند دانشی بیشتری باشند به همان  

میزان نیازمند برنامه های واقع گرا و کاربردی برای  

مدیریت دانش سازمان به عنوان منبع راهبری 

برای بهبود مستمر آتی خواهند بود. در جهان 

وز جایی که تنها دانش و اطالعات می پیچیده امر 

توانند موانع سازمانی برای پیشرفت را از بین 

ببرند، آن واضح است که قدرت سازمان در شکل  

دهی موضوعات مدیریت دانش عامل کلیدی در 

افزایش هوش اجتماعی است. تسهیم دانش با 

توجه به اینکه می تواند منبع خالقیت و نوآوری در  

ه شود در دنیای بسیار متغیر و  سازمان ها شناخت

پرتالطم سازمان های امروزی می تواند منبع  

کسب مزیت رقابتی باشد و بقا سازمان ها 

تضمین کند. تسهیم دانش نشان دهنده ترکیب 

جدیدی از دانش است. امروزه اکثر سازمان ها برای  

موفقیت در زمینه کاری خود به تبادل و تسهیم 

و تجربیات بین کارکنان اطالعات دانش، مهارت ها 

ویژگی های شخصیتی فردی و سازمانی نیاز دارند.  

برای تسهیم دانش باید بین کارکنان همدلی ایجاد  

کرد، یکی از کارکردهای هوش اجتماعی ایجاد  

همدلی بین افراد از طریق افزایش مهارت های 

( هوش اجتماعی به  2013)کراون،  اجتماعی است

عی موفقبین افرد در شکل دهی تبادل های اجتما

ارتباطات اجتماعی منجر می شود که افراد با هم  

گفت و گویی سازنده انجام دهند و بتوانند 

)سیلورا،  اطالعات را بین خود به اشتراک بگذارند

( هوش اجتماعی موجب می شود کارکنان از  2010

طریق گوش کردن کامل رابطه ای صمیمانه بین  

یق فرد توجه خود را به  هم برقرار کنند که از این طر 

فرد مقابل می دهد و با دقت به او گوش می کند 

)کلیستروم و   و با هم به تسهیم دانش می پردازند

(. انسان موجودی اجتماعی آفریده  2014کانتور، 

شده است و به دلیل اجتماعی بودن، در امور  

مربوط به اجتماع خود تشریک مساعی می کند. از 

در سازمانهای امروزی به   آنجا که منابع انسانی

عنوان حیاتی ترین منبع شناخته شده است، تالش 

برای مؤثرتر عمل کردن این منبع در سازمان های 

 امروزی به طور روز افزون قابل مشاهده است

(.توانایی عوامل انسانی در برقراری 1389)رضایی، 

روابط اجتماعی خود با اطرافیان خود چه در 

عی به توانایی انسان ها در  جامعه و چه در اجتما

درک و کسب اطالعات درست از آنها بستگی دارد  

که در متون نظری امروزه به عنوان هوش 

)نیجهولد و همکاران،  اجتماعی از آن یاد می شود

(. یکی از عوامل مهمی که افراد در سازمان ها  2012

می توانند در پس این کارکردهای اجتماعی بودن 

مفید و ارزنده است که از    خود کسب کنند دانش
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طریق به اشتراک گذاری دانش در بین افراد به 

 عنوان به کارگیری دانش شناخته شده است

(. به هر میزان که سازمان ها دارای  2014)دینگ، 

فرآیند دانشی بیشتری باشند به همان میزان  

نیازمند برنامه های واقع گرا و کاربردی برای  

وان منبع راهبری مدیریت دانش سازمان به عن

برای بهبود مستمر آتی خواهند بود. منابع انسانی 

یک سازمان جزء جدانشدنی منابع دانشی  

محسوب می شود و نقش مؤثری در فرآیندهای  

مدیریت دانش در یک سازمان خواهد داشت. 

ویژگی های فردی مانند هوش، میزان انگیزش،  

نوع نگرش،، تعهد و سایر متغیرها می تواند بر 

گونگی انجام فرآیندهای مدیریت دانش و گردش چ

اطالعات در سازمان مؤثر باشد. در یک سازمان  

معموال افرادی که از هوش اجتماعی پایین تری 

برخوردارند روابط اجتماعی ضعیف تری دارند و 

ترجیحا به ذخیره سازی دانش می پردازند که این  

موضوع می تواند به فرد و سازمان آسیب جدی 

انتقال دانش می تواند زمینه های خالقیت و  بزند.

نوآوری را در سازمان و فرد ایجاد نماید و به بهره 

وری سازمان بینجامد. سازمان دانشگاه پیام نور به  

دلیل ارتباط با قشر دانشجو نیاز بیشتری به 

 انتقال دانش دارد تا ذخیره سازی دانش.

همچنین پردازش اطالعات اجتماعی، مهارت  

جتماعی، آگاهی های اجتماعی نیز بر خرد  های ا

این نتیجه  سازمانی دارای اثر مستقیم است. 

، شوقی (1395)همکارانهمسو با علیزاده اقدم و  

می باشد. آگاهی   و همکاران و شوقی و همکاران

اجتماعی طیف گسترده ای است از اولین احساس  

ما درباره حالت درونی طرف مقابل و درک 

او در موقعیت های پیچیده احساسات و افکار 

اجتماعی است. این گستره شامل همدلی اولیه،  

هماهنگ سازی، درک همدالنه، شناخت اجتماعی  

می باشد. افراد برای تطابق رویکردها و رفتارشان  

با محیط اجتماعی و برای تعیین نحوه شکل گیری 

نگرش، رفتارها و فهم انتظارات مربوط به رفتار 

اطالعات محیط های اجتماعی آتی و نتایج آن از 

کنند. اطالعات اجتماعی   پیرامون خود استفاده می

تأثیر معناداری بر خرد سازمانی دارد. در واقع  

کارکنان از طریق ابعاد پردازش اطالعات اجتماعی  

نسبت به سازمان دانش پیدا می کنند. آگاهی 

اجتماعی یعنی مسائل را از زاویه دید طرف مقابل  

یا توانایی در حدس زدن دقیق   در نظر گرفتن

هیجان های دیگران و فهمیدن اینکه واقعا آنان 

چه احساسی دارند و چه فکر می کنند پس آگاهی 

اجتماعی شامل همدلی، آگاهی سازمانی و جهت  

 گیری خدماتی می باشد. 

افزون بر نتایج به دست آمده خلق دانش، 

تسهیم دانش، به کارگیری دانش و ذخیره سازی  

ش با نقش واسطه ای هوش اجتماعی بر خرد  دان

 سازمانی اثر غیرمستقیم و معنادار دارند. 

 ( و سابهاروال2017جنکس)این نتیجه همسو با 

 (و دودانگه و همکاران2012و پینهیرو ) (2017)

 ( کریشناکومار1395) و همکاران ( و شوقی1395)

لرد و   (2016) رئیسلی و همکاران، (2020) و همکاران

ناظم ،  ( 1391) عرضه و سیدعامری ،(2011) شاندریک

می ( 1390) و همکاران کیوان آرا(،  1390) و الجوری

 باشد. 

امروزه سازمان ها در شرایط مملو از اطالعات  

به سر می برند و عدم قطعیت های محیطی،  

موجب شده تا سازمان ها از جمله سازمان های 

آوردن  آموزشی تمام تالش خود را برای به دست 

مزیت رقابتی پایدار انجام دهند. در چنین شرایطی،  

فرآیند مدیریت دانش بسیار در سرنوشت  

دانشگاهها مؤثر است. از طرف دیگر خرد سازمانی 

پدیده ای است که به کمک مدیریت دانش آمده و  

موجب می شود تا اعضای سازمان تصمیمات  

درستی را اتخاذ کنند. همچنین مدیریت دانش 
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همی است که بر خودآگاهی و کنترل  عامل م

هیجانات اعضای سازمان آموزشی نیز اثرگذار 

است.باید خاطر نشان کرد که دنیای امروز عصر  

دانایی است و دانشگاهها نیز مانند دیگر سازمان  

ها در این عصر با موانع و مشکالتی روبروست که 

قصد دارد از آنها در کسب مزیت رقابتی نسبت به  

تسهیم اطالعات  دیگر استفاده کند.  سازمان های

و دانش در سطح کالن و خرد بین افراد و سازمان  

ها، بستگی به افرادی دارد که این تسهیم را آسان و 

تسریع می کنند. در نتیجه تمام عواملی که مشوق 

ارتباط بین فردی یا مانع آن باشند بر مبادالت 

همین    اطالعاتی افراد نیز تأثیرگذار خواهند بود. به

دلیل، اهمیت ارتباطات و تعامل مبتنی بر اعتماد  

میان افراد در گسترش و کاربرد دانش، مورد تأکید 

قرار گرفته است. چنانچه سازمانی بتواند هر چه  

بیشتر تعامل اثربخش را در میان کارکنان خویش  

در داخل گروهها و واحدهای سازمانی افزایش  

خشی مبادالت تواند نسبت به اثرب دهد، بیشتر می

اطالعاتی میان افراد خویش و در نتیجه مدیریت 

اثربخش دانش سازمانی اطمینان حاصل کند. در  

صورتی که به نیاز کارکنان در سازمان پاسخی داده  

نشود و با مدیریت موانع عمده تسهیم دانش  

ضمنی افراد از جمله نارضایتی، دغدغه های مالی، 

رزیابی شدن و  امنیت شغلی، ترس از پاسخگویی، ا

شکستن در رقابت های شغلی آمادگی الزم در 

افراد برای تسهیم دانش فراهم شود میزان  

مشارکت و همراهی در تسهیم دانش محسوس  

بوده و اشتراک دانش در سازمان تقویت می شود.  

با بهبود فرآیند مدیریت دانش در این سازمان  

شاهد افزایش خرد سازمانی در کارکنان خواهیم 

. ذخیره به عنوان دومین عنصر مورد نیاز  بود

مدیریت دانش است که از طریق آن، قابلیت 

ذخیره سازمان یافته ای که امکان جستجوی  

سریع اطالعات، دسترسی به اطالعات برای افراد  

شود به  دیگر و تسهیم مؤثر دانش فراهم می

وجود می آید. در یک سامانه باید دانش های الزم 

ستفاده همگان ذخیره شود. از این به آسانی برای ا

رو با ذخیره سازی دانش می توان خرد سازمانی را  

نیز تقویت نمود.  دنیای امروز عصر دانایی است و  

دانشگاه پیام نور  مانند دیگر سازمان ها در این 

عصر با موانع و مشکالتی روبروست که قصد دارد 

ازنان از آنها رهایی یابد اما یکی از آرمان های این س

توسعه علمی و پژوهشی است که این کار با  

مدیریت دانش انجام می پذیرد. فرآیند  مدیریت  

دانش با خرد سازمانی که شامل خرد اعضای  

سازمان است در هم آمیخته و موجب بهبود خرد  

سازمانی کارکنان می شود. خرد سازمانی به فرآیند  

سازماندهی و به کارگیری دانش نیز کمک شایانی  

ی کند بنابراین این دو متغیر ارتباط دوسویه ای  م

دارد .بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می  

شود در تشکیل تیم های کاری در دانشگاه پیام نور 

به این ویژگی توجه بیشتری شود و از افرادی که  

دارای هوش اجتماعی باالتری هستند استفاده  

هوش  شده و این مهم با استفاده از آزمون های  

 میسر می شود.
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