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 چکیده 

در شهرداری تهران صورت گرفته است.  اشتراک گذاری دانشبررسی تاثیرگذاری ابعاد هوش اجتماعی بر با هدف ، تحقیق حاضر

ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری شامل  از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده  تحقیق حاضرروش  

گیری انتخاب شد. روش نمونهعنوان نمونه  نفر به    378که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  ،  کارکنان شهرداری تهران است

داده  صادفیت گردآوری  است. جهت  بوده  از ضریب ساده  استفاده  با  نامه  پرسش  پایایی  است.  استفاده شده  نامه  پرسش  از  ها 

ارزیابی شد و برای روایی پرسشنامه از روایی صوری ومحتوایی استفاده گردید. به منظور تجزیه و    7/0آلفای کرونباخ باالتر از  

معادالدادهتحلیل   مدل  آزمون  از  ساختاریها  یافته ت  شد.  داد استفاده  نشان  اجتماعی که    ها  هوش  اجتماعی)  ابعاد  ،  آکاهی 

 ( بر اشتراک گذاری دانش در شهرداری تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد.خود آگاهی، مهارتهای اجتماعی، پردازش اطالعات

 

 شهرداری تهران ،  گذاری دانشاشتراک ، هوش اجتماعی های كلیدی:  واژه
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 ه دم مق

و سررمایه انسرانی یر  ، محققان و اندیشمندان مدیریت امروزه بر این باورند که کارکنان مهمترین منبع رقابتی سازمان هستند

بررآورده موسسه یا شرکت و در سطح فراتر سرمایه انسرانی یر  کشرور مری توانرد همره نیازمنردیهای اسرترات ی  را ،  سازمان

، اجتمراعی،  سره  عمرده ای در توسرعه اقتصرادی  هر کشور انسان است. نیروی انسرانیاولین و مهمترین مولفه توسعه در  .کند

 (.1393،  رمضانیان)  دارد. انسان به عنوان محور توسعه نقش اساسی را در تمام عرصه ها بازی می کند  …فرهنگی و غیره 

سروی توسرعه وتعرالی  حرکت بره چون اساس، خت هر مجموعه یا سازمان و کشور استدر واقع نیروی انسانی مهمترین زیر سا

اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است.در ایرن شرراید دشروار منرابع   .است

پایدار در سازمان بره حسراب میایرد و   انسانی به عنوان یکی از مهمترین دارایی های نامشهود و منبع اصلی کسب مزیت رقابتی

گررو  در سرازمان اهداف به نیل زیرا گیردمی قرار اول اولویت در، سازمان هر در اساسی کارکنان نیازهای به وییگخپاس ضرورت

تغییرات دنیرای پرر تالطر  امرروزه و عرصره  (.1395، رجبی) است انسانی منابع مشروع و منطقی هایخواسته و اهداف تأمین

عیین کرده که تکیره برر مهارتهرای کراری کارمنردان و کارکنران زمانها به نحوی تشراید را برای سا،  شدیداً رقابتی و ناپایدارآن

مربرو  هوش اجتماعی یکی از چندین نوع هوش ما است که بره روابرد مرا  .(2014،  1راسل)  سازمانها را گریز ناپذیر کرده است

مل سریزده دهد و تقریبا شرابه ما میحفظ و گسترش ارتباطات را  ،  در حقیقت میزان تبحر الزم برای ایجاد،  شود. این هوشمی

، نصریری و همکراران) حفظ و گسترش ایرن روابرد اسرت،  های برقراری ارتبا  موثرمهارت است. هوش اجتماعی شامل مهارت

 غیرر یرا عملی ی شده آموخته های درس، ها مزیت، تجربیات، دیدگاها، موثر های یتفعال، اطالعات افراد که هنگامی (.1393

 دانش اشتراک گذاری.یابد می ارتقاء سازمان مختلف های قسمت در وری بهره، گذارند می به اشتراک سایرین با را خود عملی

 برا .دهنرد می انتقال کمتر گاهی و بیشتر رقبت و میل با جانبه اغلب دو صورت به را اعمالشان و عقاید افراد که کند می بیان

در این تحقیق مرا (.1393، تقی لو) آید می شمار به استرات ی  منبع مهمترین نعنوا به دانش ها سازمان منابع اولیه به نگاهی

 .در شهرداری تهران می پردازی بررسی تاثیرگذاری ابعاد هوش اجتماعی بر اشتراک گذاری دانش به 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق: 

 هوش اجتماعی 

حفظ و گسترش ارتبا  هایمان است. کسانی  ،  ما در ایجادمیزان مهارت  ،  خوانده می شود  SQکه به اختصار  2هوش اجتماعی  

،  باالیی دارند بهتر می توانند با دیگران ارتبا  برقرار کنند. هرچه گرایش افراد به برون گرایی بیشتر باشد که هوش اجتماعی  

دارند  ه   باالتری  اجتماعی  و.هوش  داده  افزایش  را  اجتماع  در  ما  موفقیت  احتمال  اجتماعی  هوش  کنترل   پرورش  در  را  ما 

 (. 1389، اله یاریی) سازداحساسات و هیجاناتمان توانمندتر می

تواند بر روابد ما با  زیرا می،  شدت به میزان هوش اجتماعی ما بستگی داردمان بهآمیز زندگیتوانایی ما برای پیشبرد موفقیت

برای،  همکاران ما  توانایی  و همچنین  فرزندانمان  و  بگذارد.ثورندای  پیشرفت شغلی دوستان  این   تأثیر  را  اجتماعی  گونه هوش 

 (. 1390، حاجی کریمی)  کردن در روابد انسانی می باشد ها برای خردمندانه عملتوانایی درک و مدیریت انسان» :تعریف کرد

رفتار از  بسیاری  بروز  علت  درواقع  اجتماعی  و  هوش  بودنوی گیها  یا درونگرا  برونگرا  است.  اجتماع  افراد در  ،  های شخصیتی 

 .تکبر و بسیاری دیگر از این صفات به میزان هوش اجتماعی افراد مربو  است،  تکرار اشتباه،  احساس همدلی،  توانایی مدیریت

 
1Russell   
2 social quotient 
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اجتماعی هم کلی هوش  طور  نحوه به  که  است  چیزی  برخان  با محیدی  ما  ارتبا   برقراری  و  می   ورد  را مشخص    کند بیرون 

 (. 1393، نصیری و همکاران)

 

 دانش  اشتراک گذاری

 مهارتهای و تجارب،  صریح و ضمنی  دانش تبادل شامل که اجتماعی تعامالت فرهنگ از است عبارت دانش اشتراک گذاری

 اشتراک گذارده به باید سازمانی دانش،  بیشتر گذاری تأثیر جهت .باشد می کل سازمان در یا و سازمانی واحد بین کارکنان

 ی  به کننده ی  ارسال از،  هدفمند و متمرکز صورت به اطالعات تبادل شامل  اشتراک گذاری دانش .(1393،  آقاجانی)  شود

 طریق از مشکالت و شده انجام گروهی رتآموزش بصو،  شده نوآوری تسهیل تا شود می باعث فرآیند این .است کننده دریافت

 . (2014، 3توماس) شوند رفع مساعیتشری  

 بین،  گروهها به افراد  از،  آشکار به منابع افراد از ،  افراد بین :افتد می اتفاق  سازمان ی  مختلف سطوح در  اشتراک گذاری دانش

به  دانش انتقال سازمانی محیطهای  در دانش مدیرت  مه فرآیند ی ،  بنابراین .سازمان به گروه از و گروهها میان در،  گروهها

 فرهنگ،  سازمان هر فرد به منحصر های وی گی به اشتراک گذاری دانش های است.شیوه کارگیری به برای نیاز مورد مکانهای

که سیست  یا،  سازمان بسیار(.1391،  کشاورزی)  شود می مربو ،  است گذار اثر سازمان وری بهره بر آن  ی اندیشمندان 

اشتراک دانش  معتقدند  و   گذاری  تجارب  داوطلبانه  انتشار  عنوان  به  را  آن  و  است  دانش  عامل موفقیت در مدیریت  مهمترین 

به فرایندی اشاره دارد که با استفاده از آن دانش به   اشتراک گذاری دانش مهارت های به دست آمده در سازمان تعریف میکنند. 

یکی از دغدغه    اشتراک گذاری دانش  .(2012،  4جانی پین  )  جذب و استفاده گردد ،  ه شکلی تبدیل شود که از سوی دیگران ف

برای موثر  و  مناسب  روشهای  برای طراحی  تاکنون تالش کافی  ازسازمانها  بسیاری  مدیران در سازمانهاست  تشویق    های مه  

ازاحساس برخورداری  بدون  اند  نداده  انجام  دانش  شاع   وتسهی   افراد  از  بسیاری  راتاعتماد  خود  هادانش  سازمان  در  هی  سل 

 (. 1391، رضایی ) نخواهند کرد

تحقیقات بررسی  همکاران  نتایج  و  اصفهانی  سه(1393)  نصر  ابعاد  و  اجتماعی  هوش  داد  آننشان  اطالعات )  گانه  پردازش 

می،  اجتماعی معناداری  تأثیر  دانش  تسهی   بر  اجتماعی(  آگاهی  و  اجتماعی  پ   گذارند مهارت  پ وهش  نتایج  مطلقو   یراسته 

اجتماعی  ،  (1390) هوش  بین  که  داد  نشان  یاسوج  شهر  مدیران  رهبری  سب   و  اجتماعی  هوش  رابطه  بررسی  عنوان  تحت 

( در پ وهش خود به بررسی نقش هوش اجتماعی در  2012)   ارتبا  معنادار وجود دارد و نتایج تحقیقات بهشتی فر و رؤسایی

پ  سازمانی  رهبری  نموفقیت  نتایج  ارداختند.  هوش  که  داد  اساسی شان  عامل  ی   عنوان  به  تواند  می  تسهیل  ،  جتماعی  در 

همکاران و  زاکارو  باشد.  داشته  نقش  سازمان  رهبری  موفقیت  و  مهارتهای  2003)  اثربخشی  که  دریافتند  خود  پ وهش  در   )

 .ارزیابی اجتماعی و یا هوش اجتماعی دربعبود عملکرد کارکنان اثرگذار است

  از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بهره وری نیروی انسانی هر سازمانی   دانش  اشتراک گذاریوش اجتماعی  وهتوجه به اینکه    با

مدیران سازمان ها می توانند به وسیله برقراری ارتبا  اثربخش در سازمان در کارکنان ایجاد انگیزه نموده و در نتیجه ، می باشد

 به پیش ها سال از تجربه با مدیران و پردازان نظریه،  های امروزی سازمان . درسازمانی را فراه  آورندزمینه های بهبود عملکرد  

 رضایت و وری بهره میزان رفتن باال، اهداف سازمانی به آنها دستیابی عامل مؤثر روابد اجتماعی که اند  یافته دست این حقیقت

در شهرداری تهران  بررسی تاثیرگذاری ابعاد هوش اجتماعی بر اشتراک گذاری دانش    است. در این تحقیق ما به  کارکنان مندی
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آیا   این است که  اصلی تحقیق  لذا سوال  پردازی   اشتراک گذاری دانش  می  بر  اجتماعی  تاثیر ابعاد هوش  تهران  در شهرداری 

 دارد؟

 

 فرضیات تحقیق: 

 دارد تاثیر معنی داریبر اشتراک گذاری دانش    آکاهی اجتماعی  -1

 تاثیر معنی داری دارد پردازش اطالعات بر اشتراک گذاری دانش  -2

 تاثیر معنی داری دارد  مهارتهای اجتماعی بر اشتراک گذاری دانش  -3

 تاثیر معنی داری دارد خود آگاهی بر اشتراک گذاری دانش  -4

 

 های تحقیق ه  ها و آزمون فرضیتجزیه تحلیل داده

 شوند.با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری آزمون می قتحقیهای فرضیه  در تحقیق حاضر

 های تحقیق   فرضیه  T-VALUESمدل معادالت ساختاری در حالت    -1نمودار  
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 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه های تحقیق  -2نمودار  

 
 بررسی فرضیه های تحقیق 

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق  -1جدول  

 فرضیه تحقیق 
ضریب  

 مسیر 
T-

VALUE 

نتیجه پیش 

 بینی

 تائید  ٪99 4.958 0.334 آکاهی اجتماعی بر اشتراک گذاری دانش تاثیر معنی داری دارد - اول

 

مقدار آمده  بدست  نتیجه  اساس  بیانگر    1.96از    باالتر  تحقیق  اولفرضیه  t-value  بر  که  باشد  اول می  فرضیه  که  است  آن 

در شهرداری تهران تاثیر  آکاهی اجتماعی بر اشتراک گذاری دانش  ها نشان داد که  یافته  گرفت در واقعرار  مورد تائید قتحقیق  

 مثبت و معنی داری دارد.

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق  -2جدول  

 فرضیه تحقیق 
ضریب  

 مسیر 
T-

VALUE 

نتیجه پیش 

 بینی

 تائید  ٪99 2.883 0.188 معنی داری دارد تاثیر پردازش اطالعات بر اشتراک گذاری دانش - دوم

 

مقدار آمده  بدست  نتیجه  اساس  از  t-value  بر  باالتر  تحقیق  دوم  دوم   1.96فرضیه  فرضیه  که  است  آن  بیانگر  که  باشد  می 

اثیر ت  ها نشان داد که پردازش اطالعات بر اشتراک گذاری دانش در شهرداری تهرانیافته  تحقیق مورد تائید قرار گرفت در واقع

 معنی داری دارد. 
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 ق یتحق  ی ها  هیفرض  یحاصل از بررس  جینتا  -3جدول  

 فرضیه تحقیق 
ضریب 

 مسیر 
T-

VALUE 

نتیجه  

 پیش بینی 

 تائید  ٪95 2.288 0.122 تاثیر معنی داری دارد  مهارتهای اجتماعی بر اشتراک گذاری دانش - سوم 

 

آمده مقدار نتیجه بدست  اساس  باالt-value  بر  از  فرضیه سوم تحقیق  آن است که فرضیه سوم   1.96تر  بیانگر  می باشد که 

 ها نشان داد که مهارتهای اجتماعی بر اشتراک گذاری دانش در شهرداری تهران  تحقیق مورد تائید قرار گرفت در واقع یافته

 داری دارد.تاثیر معنی  

 قیتحق  ی ها  هیفرض  یحاصل از بررس   ج ینتا  -4جدول  

 فرضیه تحقیق 
ضریب 

 مسیر 
T-

VALUE 

نتیجه پیش 

 بینی

 تائید  ٪99 5.959 0.287 تاثیر معنی داری دارد خود آگاهی بر اشتراک گذاری دانش - چهارم

 

می باشد که بیانگر آن است که فرضیه چهارم   1.96فرضیه چهارم تحقیق باالتر از  t-value  بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار

شان داد که خود آگاهی بر اشتراک گذاری دانش در شهرداری تهران تاثیر معنی  ها نتحقیق مورد تائید قرار گرفت در واقع یافته

 داری دارد.

 

 بحث و نتیجه گیری 

 هوش مؤلفه چهار هر که است این از حاکی  گذاری دانشابعاد هوش اجتماعی بر اشتراک   تأثیر  زمینه در پ وهش های یافته

  1.96فرضیه های تحقیق از  t-value  اساس نتیجه بدست آمده مقدار  بر دارند معناداری اثر اشتراک گذاری دانش  بر اجتماعی

یافته قرار گرفت در واقع  تائید  تا چهارم تحقیق مورد  اول  بیانگر آن است که فرضیه های  باشد که  نشانمی  ابعاد    ها  داد که 

بر اشتراک گ ،  مهارتهای اجتماعی،  پردازش اطالعات،  آکاهی اجتماعی )  هوش اجتماعی ذاری دانش در شهرداری خود آگاهی( 

 شناخت نیازهای توانایی و مدیران اجتماعی مهارتهای که کرد استنبا  توان بنابراین میتهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

 رشد به نسبت باال تعهدی نیازمند اجتماعی هوش توسعه  .آنها در سازمان دارد  اشتراک گذاری دانش در مهمی تأثیر دیگران

 کنترل  و اطرافیان با ارتبا  برقراری به قادر راحتی به،  باالیی دارند اجتماعی هوش که رهبرانی و مدیران .است فردی وتوسعه

 احساسی  عملکرد و فرهنگ،  سن،  گذشته که کسانی با،  باال اجتماعی  هوش با افراد .هستند دیگران با ارتبا  در احساسات خود

 خوشحالی و راحتی احساس آنان کنار در که دیگران کنند کاری قادرند که نآ مهمتر و هستند راحت دارند اجتماعی متفاوتی

 دستیابی سوی به افراد دادن سوق  در تواند مدیریت می در اجتماعی تواناییهای و مدیریتی دانش تلفیق، بنابراین .باشند داشته

تمرکز بر تعامل با کارکنان    باداری تهران  شهر  در این راستا پیشنهاد می شود مدیران،  مفید باشد و کارساز اهداف سازمان به

سازمان و تقویت آن از طریق آگاهی یافتن از تغییرات ارزش در نظر کارکنان و توجه به کارکنان بر اساس شخصیت و ارزش 

پ ،  آورندفراه     موجبات تعامل بیشتر کارکنان را با سازمان راهای آن ها   ای  در زمان اعمال فرایندهیشنهاد میشود  همچنین 
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