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بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثر بخشی
سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران
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چكیده
هدف اساسي پژوهش حاضر بررسي نقش ميانجي مديريت دانش بر رابطه بين هوش سازماني با اثربخشي سازماني در
سازمان بنادر و دريانوردی استان تهران است .جامعه آماری اين پژوهش را کارکنان شاغل در سازمان بنادر و دريانوردی
استان تهران تشکيل ميدهند .با روش نمونهگيری تصادفي ساده به حجم  592نفر از کارکنان انتخاب شدند .ابزار
سنجش شامل پرسشنامه مديريت دانش  45سؤالي (ساليس و جونز )5005،که دارای ابعاد :رهبری و مديريت ،کار
تيمي و جوامع يادگيرنده ،تقسيم دانش ،خلق دانش ،عدالت ديجيتالي ،ايدهها و مأموريت ،استراتژی ،فرهنگسازماني،
سرمايه فکری ،سازمان يادگيرنده  α=0/ 72و برای سنجش هوش سازماني از پرسشنامه  45سؤالي (آلبرخت )5005،که
دارای ابعاد چشمانداز استراتژيک ،سرنوشت مشترک ،ميل به تغيير ،روحيه ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانش ،فشار عملکرد
 α= 0/50و برای سنجش اثربخشي سازماني از پرسشنامه  57سؤالي (پارسونز )1525 ،که دارای ابعاد (انطباق يا
نوآوری)( ،تعهد سازماني يا کسب هدف) ( ،رضايت شغلي يا يگانگي)( ،سالمت سازماني يا حفظ الگو)  α= 0/73مورد
استفاده قرار گرفته است .پردازش حاصل از دادهها با استفاده از مدل معادالت ساختاری نشان ميدهد که نقش ميانجي
مديريت دانش بر رابطه بين هوش سازماني و اثربخشي سازماني مورد تاييد است .اين يافته به آن معناست که تأکيد بر
مديريت دانش و رعايت آن از سوی سازمانها ميتواند منجر به تأثير هرکدام از متغيرهای هوش سازماني و اثربخشي
سازماني در پيادهسازی موفق ديگری در سازمان باشد.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،هوش سازمانی ،اثربخشی سازمانی ،سازمان بنادر و دریانوردی

تاريخ دريافت مقاله59/05/53 :
تاريخ پذيرش مقاله59/02/11 :
 -1کارشناس ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن
 -5کارشناس ارشد اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه (نويسنده مسئول)rasoul_mehdikhani66@yahoo.com :
 -3دانشيار علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن
 -4کارشناس مهندسي صنايع ،دانشگاه علم وصنعت،تهران
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امروزه سازمانها ،به دليل ماهيت عصری که در آن به سر ميبرند ،تفاوتهای بسيار زيادی را با سازمانهای گذشته
دارند .ويژگي برجسته سازمانهای قرن بيست و يکم ،مسئوليتپذيری ،خودگرداني ،خطرپذيری و ناپايداری است .شايد
محيط آينده ،محيط آرامي نباشد ،اما محيط بسيار انساني است (هسلبين و همکاران .)1371 ،تئوریها و تحقيقات
رهبری باوجود اهميت برای سازمانها ،گذشته طوالني دارند ،ولي اخيراً بيان نقش رهبری در مديريت دانش شروع شده
است (الکشمن ،پرنت .)5007 ،دانشمندان معاصر مديريت غالباً بر اثربخشي تأکيد دارند که بهوسيله کسب ،توسعه و
بهکارگيری دانش ايجاد ميشود و اعتقاد دارند که کسب دانش جديد به چگونگي تحول سازمانها و فعاليتهای رهبری
بستگي دارد و موجب سازگاری با تغيير شرايط سازماني ميشود .بهعالوه هوش سازماني يک موضوع بااهميت در نزد
صاحبنظران توسعه و رفتار سازماني است (الريچ وبلوک بانک )5009 ،و کليد توانمندسازی نيروهای زيردست در
فعاليتهای حياتي و فرايندهای حاکم بر زندگي سازماني است .نهايتاً اينکه ،در طول دو دهه اخير قرن بيستم،
اثربخشي س ازماني به مفهومي اوليه در تئوری سازماني تبديل شده؛ بهعالوه در تحقيقات معاصر مديريتي کمترين توجه
به آن مبذول شده است نظر به اينکه مديريت دانش بر توليد ،کاربرد و تسهيم يادگيری و دانش و انديشه در سازمان
تأکيد دارد و هوش سازماني نيز بر دانش ،تفکر ،خالقيت ،نوآوری و فناوری بنا نهاده شده است ،ميتوان به اين نتيجه
رسيد که محل تالقي مديريت دانش و هوش سازماني توليد و بهکارگيری دانش و انديشه نو در سازمان است و چنانچه
اين دو عامل باعث ارتقاء اثربخشي سازماني گردد ،ميتوان شاهد بهبود و توسعه سازمان بود (اردالن و همکاران،
 .)1351اثربخشي سازماني :هرسي و بالنچارد ( ،) 1577معتقدند موفقيت سازمان بهوسيله توليداتش اندازهگيری
ميشود درصورتيکه معيار سنجش اثربخشي نگرش است .موفقيت نتيجه رفتار اطاعت گونه است و اثربخشي نتيجه
همکاری و عالقهمندی در سازمان است .اثربخشي سازماني "درجهای است که در آن يک سازمان اهداف خود را تحقق
ميبخشد"  .رسيدن به سطح بااليي از اثربخشي سازماني هدف نهايي هر سازماني است .اثربخشي سازماني شامل درک
افراد در مورد اين موضوع است که چطور مؤثر بودن يک سازمان در دنبال کردن اهداف آن است .مديريت دانش
بهعنوان کمک به افزايش اثربخشي سازماني در نظر گرفته ميشود (چيادام باران دن و ساروپراني.)5019 ،
مؤلفههای چهارگانه اثربخشي سازماني عبارتاند از:
 انطباق :يکي از فعاليتهای عمده سازمانها ،سازگاری و تطابق است که درعينحال نشانه مهمي نيز برای اثربخشي
سازماني است .قابليت انطباق ،به نياز سيستم برای کنترل محيط خود مربوط است .سازمانها در مواجهه با تالش برای
تغيير شرايط محيط خارجي و تغيير برنامههای داخلي ،خودشان را با خواستههای اصلي محيط و جامعه سازش
ميدهند .وقتي تقاضاهای محيطي و منابع سازمان باهم همخواني ندارند ،يک رويکرد حل مشکل پديد ميآيد که در آن
هر دو (محيط و سازمان) از جهاتي تفاوت دارند .سازمان ضمن تغيير خود ،بايد توانايي انطباق با محيط را داشته باشد
تا بتواند اختالف و تفاوت موجود خود و محيط را بهطور مؤثری حل کند .بنابراين ،سازمان بهطور آگاهانه از طرف
مديران و با تصميماتي که اتخاذ ميکنند ،تغيير يا سازگاری پيدا ميکند .سازمانهايي که اين کارها را انجام نم
ميدهند ،از محيط جدا گشته و بعد از مدتي مجبور به توقف فعاليتهای خويش ميشوند (هرسي و بالنچارد.)1353 ،
 کسب هدف :کسب هدف ،بهمثابه پاداش برای سيستم اهداف است .اين سي ستم مقاصد خود را تعيين ميکند و
منابع خود را برای کسب اهداف موردنظر بسيج ميکند.
 انسجام و يگانگي اهداف :انسجام و يگانگي ،به اتحاد و اشتراک در داخل سيستم اشاره ميکند .انسجام زماني در
سازمان به وجود ميآيد که افراد در گروههای کار ،هدفهای خود را بر اثر تحقق هدفهای سازمان تحققيافته ببينند.
ميزان يگانگي هدفها به حد تحقق آنها بستگي دارد .زماني که نيروهای کاری سازمان در هدفگذاری و فرآيند
تصميمگيری مشارکت داشته باشند و احساس کنند در هدفهای سازمان سهيم هستند ،يگانگي به اوج خود ميرسد و
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هر اندازه هدفهای فردی به هدفهای سازماني نزديکتر شود ،عملکرد سازماني بهتر و بيشتر ميشود (حميدی زاده،
.)1325
 پايداری و حفظ الگوها :حفظ الگوها (مداومت) ،مجموعه اجزای کنشي است که در کنشگران (عامالن) سيستم
اجتماعي ايجاد انگيزه کرده و کل سيستم اجتماعي را تغذيه ميکند .کارکرد آن ،انباشتن انرژی بهصورت انگيزش و
پخش کردن آن بهصورت اطالعات در سيستم اجتماعي است (روشه.)1351 ،
طي سالهای اخير با توجه به تغيير و تحوالتي که در اثر رشد علم و دانش به وجود آمده است؛ تالش روزافزون
سازمانهای پيشرو در دنيای رقابت و کسبوکار اين است که يک راهبرد مشخص برای افزايش «هوش سازماني» و
اثربخشي سازمان که خود داشته باشند .هوش سازماني ،تضمين کنند ة برتریهای بلندمدت برای سازمانها و جوامع و
بهبود عملکرد آنهاست .هوش سازماني اشاره به مجموعهای از ابزار و تکنيکهايي دارد که به تبديل مقدار زيادی از
دادهها از منابع مختلف به اطالعات معنيدار برای حمايت از تصميمگيری و بهبود عملکرد سازماني کمک ميکند .در
دهه گذشته ،هوش سازماني بهعنوان يک نيروی محرک اصلي برای کارايي و اثربخشي سازماني ظهور کرده است
(راماکريش نان و همکاران .)5016،هوش سازماني :عبارت است از استع داد و ظرفيت يک سازمان در حرکت بخشيدن
به توانايي ذهني سازمان و تمرکز اين توانايي در جهت رسيدن به رسالت سازماني (آلبرخت.)5005،
 چشمانداز استراتژيک :بهاختصار ،قابليت خلق ،استنتاج و بيان هدف يک سازمان است.

 سرنوشت مشترک :زماني که تمام يا اکثر افراد در سازمان درگير کار شدند ،ميدانند که رسالت و مأموريت سازمان
چيست ،احساس ميکنند هدف مشترکي دارند و تکتک افراد بهصورت جبری موفقيت سازمان را درک ميکنند
 ميل به تغيير :برخي فرهنگهای سازماني توسط تيمهای اجراييِ پايهگذار خودشان ،هدايت ميشوند .در اين
فرهنگها نحوه عملکرد ،تفکر و واکنش مجدد نسبت به محيط اطراف آن قدر همسان شده است که هر نوع تغيير و
تحول ،نشاندهنده نوعي بيماری و حتي آشوب محسوب ميشود
 روحيه :وقتي به کيفيت زندگي کاری کارکنان ميانديشيم ،به احساس کارکنان درباره کار و مديريت دقت ميکنيم
و به ميزان خوشبيني آنان به وظايف شغلي خويش و فرصتهای ترقي و پيشرفت در سازمان فکر ميکنيم ،مفهومي با
عنوان روحيه در ذهنمان شکل ميگيرد.

 اتحاد و توافق :بدون وجود يک سلسله قوانين جهت اجرا ،هر گروهي در ادامه کار دچار مشکالت فراوان و
اختالفنظر خواهد شد .افراد و تيمها بايد خ ود را برای تحقق رسالت و مأموريت سازمان ،سازمان دهند؛ مسؤوليتها و
مشاغل را تقسيم کنند و يک سری قوانين را برای برخورد و ارتباط با يکديگر و رويارويي با محيط ،وضع نمايند.
 کاربرد دانش :اين روزها بيشازپيش ،اقدامهايي که به پيروزی يا شکست در يک سازمان منجر شدهاند ،اساساً بر
پايه استفاده مؤثر از دانش ،اطالعات و دادهها بوده است .فعاليت هر سازمان بهشدت به دانش کسبشده و تصميمهای
درست آني ،وابسته است.
 فشار عملکرد :مديران نبايد صرفاً درگير عملکرد (اجرا) باشند .در يک سازمان هوشمند ،هر يک از مجريان بايد در
موضع اجرايي خود باشد .رهبران مي توانند مفهوم اهرم اجرايي را ترويج دهند و از آن پشتيباني کنند؛ اما اين امر وقتي
بيشترين اثر را داراست که تحت عنوان يک مجموعه مؤثر از انتظارهای متقابل و الزام عملياتي برای موفقيت مشترک
باشد( .آلبرخت.)5005 ،
رقابت بين سازمانها هرروز فشردهتر ميشود و نرخ نوآوری رو به افزايش است .رقابت بين سازمانها باعث شده است
که بهمنظور کاهش هزينهها ،نيروی انساني را کاهش دهند و کاهش نيروی انساني ،سازمانها را بر آن داشته است که
نسبت به صريح کردن دانش ضمني موجود نزد کارکنان اقدام کنند .در دنيای امروزی ،بخش اعظمي از کارها و
فعاليتهای ما مبتني بر اطالعات است و زمان کمتری برای کسب تجربه و به دست آوردن دانش وجود دارد؛ در اين
شرايط ،سازمانها بر اساس ميزان دانش خود با يکديگر به رقابت ميپردازند و در اين ميان مديريت دانش ،با در اختيار
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داشتن ابزارهای الزم ،فرصت خوبي برای به سازی عملکرد منابع انساني و نيز مزايای رقابتي ايجاد ميکند (هرسي
بالنچارد .)5001 ،ديدگاه مبتني بر دانش :دانش را بهعنوان منابع اصلي استراتژيک و دارايي سازمان ميداند .شرکتها
ميتوانند از منابع مناسب دانش از طريق مديريت دانش بهمنظور ايجاد ارزش بهرهبرداری کنند (شاميم و همکاران،
 .)5012هدف مديريت دانش در سطح فردی ،دانش آنها و جريان بين آنها است .چرخه زندگي دانش ،مراحل دانش
سازماني را تعريف ميکند (دی واسکنوس.)5016،
ساليس و جونز ( )5005در پژوهش خود عاملهای مؤثر بر مديريت دانش را شامل موارد زير دانسته است:
 کارتيمي :ايجاد و شروع يک سيستم مديريت دانش نيازمند رنج وسيعي از مهارتها در يک تيم متمرکز است .همه
اعضای تيم مديريت دانش بهوسيله اهداف مشخص شده پروژه و اهداف شرکت منسجم ميشوند اما مهارتهای اعضای
آن متنوع است (چينگ يو ،ترجمه محمدعلي نعمتي .)1374
 تقسيم دانش :اساسيترين چالش مديريت دانش ،اشتراک دانش است نه توليد دانش .دانشي که اشاعه داده نشود
ارزش بسيار محدودی برای سازمان دارد (باقری)1374 ،
 استراتژی :بر پايه تمايز بين دو نوع دانش صريح و ضمني ،دو استراتژی متفاوت برای مديريت دانش در سازمان
پيشنهاد شده است .استراتژیهای مديريت دانش بر دو ديدگاه استراتژی مديريت دانش صريح محـور و ضمني محور
استوار است (کيس کين.)5009 ،
 فرهنگسازماني :يکي از مهمترين تواناسازهای مديريت دانش ،فرهنگ سازمان است که مشوق تعامل افراد با
يکديگر و تبادل نظرات و تجربيات و نقطه نظرات است و به کارکنان اجازه ميدهد که بدون ترس از بازخواست
صدايشان را به گوش ديگران برسانند .موفقيت پروژههای مديريت دانش بستگي به همکاری و اشتراک دانش بين همه
افراد دارد و همه افراد بايد فعاالنه در گردآوری و ايجاد مضمون پروژهها شرکت داده شوند .اگر کارمندان به خاطر
اشتراک دانششان بهجای تشويق تنبيه شوند با پروژه مديريت دانش همکاری نخواهند کرد( .برگون)1376،
 سرمايه فکری :شامل دانش ،اطالعات ،دارائي فکری و تجربه است؛ که ميتواند برای ايجاد ثروت آفريني مورد
استفاده واقع شود .سرمايه فکری عبارت از توانايي ذهني جمعي يا دانش کليدی بهصورت يک مجموعه است
(استيوارت.)1552 ،
 سازمان يادگيرنده :سازمان يادگيرنده ،تفکری است که مشوق رويکرد سيستمي ،ارتباطات و ارتقا مهارتهای فردی
و فني است ،يادگيری بين اعضا خود را تسهيل و تشويق مينمايند و با کسب دانش و اطالعات الزم آنها را قادر
ميسازد نسبت به تغييرات محيطي واکنش سريع و موثر نشان دهد (فيضي وقطريفي.)1375،
 خلق دانش :خلق دانش را ميتوان فرآيند ايجاد دانش جديد يا جايگزيني و بهسازی دانش سازماني موجود از طريق
روابط اجتماعي و همکاریهای سازماني دانست .اين فرآيند در سطوح فردی و سازماني اتفاق افتاده و منجر به آفرينش
دانش ضمني و يا صريح جديد ميگردد (الوی وليدنر.)5001 ،
 رهبری و مديريت :مديريت ،نظام همکاری و تعاون است .رهبری ،موتور محرک آن است (بارنارد.)1566،
 ايدهها و مأموريت :چشمانداز اين است که سازمان بر مبنای علم روز پايهگذاری شده و سهامداران سازمان با اين
معلومات شريک شوند .مأموريت اين است که بايد اين علمها را توليد نمايند و آنها را به يک استراتژی علمي تبديل
کرد( .ساليس وجونز.)5005،

 عدالت ديجيتالي برای سازمانها :در مورد عدالت ديجيتالي سازمانها با سير تکنولوژی برمبنای ساختارهای علمي
در ميان کارمندان رشد دهند و علم روز آنها را ارزيابي بخشند و همچنين سيستمها با اجتماعات همکاری مجازی را
پياده کنند( .ساليس وجونز.)5005،
نتايج پژوهش درويشي و ميرزاخاني( ) 1353نشان داد که بين ابعاد پنجگانة هوش سازماني مديران پليس با اثربخشي
مأموريتهای اطالعاتي رابطه معناداری وجود دارد .بهطوریکه ابعاد هوش سازماني بر اثربخشي مأموريتهای اطالعاتي
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پليس تأثير مستقيم دارد؛ لذا با تمرکز بر بهبود ابعاد و شاخصهای هوش سازماني مديران و توسعه آن ميتوان
اثربخشي مأموريتهای اطالعاتي پليس را ارتقا داد .مرادی صالح( )1354در پژوهشي به اعتبار يابي برای مديريت دانش
در دانشگاه علوم دريايي امام خميني پرداخته بود که حاصل پژوهش آن حاکي است از اينکه مديريت دانش درس
ناوبری ساحلي از عاملهای جذب دانش ،کاربرد دانش ،دانشآفريني ،ذخيره دانش و سازماندهي دانش تشکيل شده
است که در بين عامل ها جذب دانش بيشترين نقش و انتشار دانش کمترين نقش را در شکلگيری مديريت دانش
درس ناوبری ساحلي دارد .اردالن و همکاران( )1351به اين نتيجه دست يافتند که از بين مؤلفههای رهبری دانش،
مؤلفه حمايت از فرايند يادگيری فردی و گروهي بيشترين تأثير را در پيشبيني اثربخشي سازماني دارد؛ و از بين
مؤلفههای هوش سازماني ،مؤلفههای اتحاد و توافق ،بينش استراتژيک و سرنوشت مشترک به ترتيب بيشترين تأثير را
در پيشبيني اثربخشي سازماني دارند .رحيمي( )1351در پژوهش خود بيان ميدارد که بين هوش سازماني و اثربخشي
سازماني در دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبيل رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد و همچنين در پژوهش خود
پيشنهاد ميکند که سازمانها و شرکتها با استفاده از نرمافزارهای طراحيشده بر پايه هوش سازماني ميتوانند
اثربخشي استفاده از ساختارهای اطالعاتي موجود را در راستای ا هداف خود افزايش دهند و اطالعات از حالت عملياتي و
محدود شدن به استفاده در اليه های اجرايي سازمان برای استفاده مديران سازمان توسعه يابند .اين ابزارها ميتوانند
برای همه اطالعات و دادههای توليدشده در سازمان مورد بهرهبرداری قرار گيرند .يافتههای پژوهش کيوان آرا و
همکاران( )1350بدين شرح است که ميزان مؤلفههای مديريت دانش و نيز مؤلفههای هوش سازماني ،کمتر از سطح
متوسط بود و همبستگي معنادار بين نمرات مؤلفههای مديريت دانش و مؤلفههای هوش سازماني مشاهده شد؛ و
همچنين بهکارگيری دانش بهروز ،توزيع ،تبادل و به اشتراکگذاری دانش و آگاهي از عوامل محيطي و نيز حفظ بقا و
حيات ،زمينهساز ايجاد هوش سازماني در دانشگاهها است .شاهين و فخيمي آذر( )1350در پژوهش خود به اين نتيجه
دست يافتند که بين مؤلفههای هوش سازماني ،سرنوشت مشترک ،کاربرد دانش و اتحاد و توافق قادر به پيشبيني
معنادار زيرسيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده هستند .لينا و آستا ( )5015نيز به اين نتيجه رسيدند که:
مديريت بر انتقال دانش در يک سازمان خالق تأثير دارد ،بهعالوه رهبری تحولي بهطور غيررسمي تأثير بااليي بر انتقال
دانش و رهبری تبادلي تأثير کمي بر انتقال دانش در سازمان دارد .مالدکوف( )5015به اين نتيجه رسيد که مديران در
کشور جمهوری چک دارای تکنيکها و مهارتهای مديريت دانش هستند و کارکنان دانشور را اداره ميکنند .لرد و
شاندريک( )5011به اين يافتهها رسيدند که تفاوت در فرآيندهای رهبری ناشي از سه ديدگاه دانش با عناوين دانش
نمادين کالسيک ،دانش پيوند گرايي و دانش شناختهای جايگزين است و برای روشنسازی اين مفاهيم از دو فرايند
رهبری متمرکز بر پيروان و متمرکز بر رهبر استفاده ميکنند  .در پژوهشي تحت عنوان هوش سازماني و مديريت دانش
توسط آلبرخت ( )5005در جهت مدلسازی هوش سازماني انجام گرفت و جنبههای اجرايي هوش سازماني در يک
سازمان دانشي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج حاصله نشانگر رابطه متقابل اين دو متغير و تأثير متقابل آنها بر
همديگر بود .آلبرخت نشان داد که سازمانهای دانشي دارای هوش سازماني باال و عملکرد دارند .پرجنيرن و
واسيالچ( )5002در بررسي هوش سازماني ،استانداردها و شفافسازی مديريت دانش در مراکز آموزش عالي و
دانشگاهي به اين نتيجه رسيدند که برخي از خصايص مراکز آموزش عالي ،مانعي برای تقويت هوش سازماني هستند،
اما از طرفي عوامل اجتماعي ،فرهنگي و اطالعاتي مختلفي در اين مراکز وجود دارند که امکان افزايش هوش سازماني را
فراهم مينمايند .لذا با توجه به پژوهشهای انجامشده در خصوص اين سه متغير و تحقيقي که مديريت دانش ،هوش
سازماني و اثربخشي سازماني را با يکديگر مورد بررسي قرار داده باشد وجود ندارد .ضرورت انجام اين پژوهش بهويژه در
سازمان بنادر و دريانوردی بيشازپيش احساس گرديد با توجه به آنچه بيان شد ،هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي
نقش ميانجي مديريت دانش بر رابطه بين هوش سازماني با اثربخشي سازماني در سازمان بنادر و دريانوردی استان
تهران است.
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سؤاالت تحقیق
-1آيا بين هوش سازماني و اثربخشي سازماني رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؟
-5آيا بين مديريت دانش و اثربخشي سازماني رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؟
-3آيا بين هوش سازماني و مديريت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؟
 -4آيا مديريت دانش در رابطه هوش سازماني با اثربخشي سازماني نقش ميانجي بازی ميکند؟
روش تحقیق

پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش توصيفي نوع همبستگي است ،جامعه آماری اين تحقيق
کليه کارکنان سازمان بنادر و دريانوردی تهران که مجموعاً  526نفر هستند که  592نفر بهعنوان نمونه تعيين شده
است و سعي شده است در حد امکان هر يک از اعضای جامعه شانس برابر و مستقل برای قرار گرفتن در نمونه را داشته
باشند .برای تعيين حجم نمونه از فرمول نمونهگيری کوکران استفاده شده است و به روش تصادفي ساده اين تحقيق
صورت گرفته است.
ابزارهای مورداستفاده در اين پژوهش با توجه به متغيرهای اصلي عبارتاند از:
 -1پرسشنامه  45سؤالي مديريت دانش (ساليس و جونز )5005،که ابعاد و سؤاالت آن عبارتاند از :رهبری و مديريت
سؤاالت ( ،)1-6کارتيمي و جوامع يادگيرنده سؤاالت ( ،)2-10تقسيم دانش سؤاالت ( -4،)11-13خلق دانش (-16
 ،)14عدالت ديجيتالي ( ،)12-50ايدهها و مأموريتها ( ،)51-53استراتژی ( ،)54-52فرهنگسازماني (،)57 -35
سرمايه فکری ( ،)33-36سازمان يادگيرنده ( )32-45سنجيده ميشود.
 -5پرسشنامه  45سؤالي هوش سازماني آلبرخت ( )5005که دارای ابعاد و سؤاالت آن عبارتاند از :بينش راهبردی
سؤاالت  ،)5-3-19-12-55-45-47سرنوشت مشترک سؤاالت ( ،)4-5-15-33-36-44-42ميل به تغيير سؤاالت
( ،)-13-14-54-57-34-43-49روحيه سؤاالت ( ،)1-9-6-10-59-32-40همسويي و تجانس سؤاالت (-35-41
 ،)15-17-50-56-37کاربرد دانش سؤاالت ( ،)2-51-53-55-30-31-39فشار عملکرد سؤاالت (-52-35-46-45
 )7-11-16سنجيده ميشود.پرسشنامه  57سؤالي اثربخشي سازماني ( )1525انطباق يا نوآوری که با سؤاالت (-6-5
 ،)53-5-5تعهد سازماني يا کسب هدف که با سؤاالت ( ،)52-57-12-16-19-14-1رضايت شغلي يا يگانگي که با
سؤاالت ( )55-59-17-11-9-3و سالمت سازماني يا حفظ الگوها که با سؤاالت ( )56-15-51-10-2-4سنجيده
ميشوند.
یافتههای تحقیق
در پژوهش حاضر تعداد  592نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند که از ميان آنها  175نفر مرد67 ،نفر زن 36 ،
نفرسابقه بين  9تا  10سال  90 ،نفر سابقه بين  11تا  19سال 76 ،نفر سابقه بين  19تا  50سال و 79نفر سابقه باالتر
از  50سال  73 ،نفرديپلم و فوق ديپلم  160 ،نفر ليسانس 35 ،نفر فوق ليسانس و باالتر هستند و  57نفر مجرد 122 ،
نفر متأهل هستند.
ارزیابی نرمال بودن چند متغیره
توزيع چند متغيره دادهها و نرمال بودن آن بحثي است که بيتوجهي به آن توسط پژوهشگر ميتواند وی را به
نتيجهگيری نادرست هدايت کند .چنين وضعيتي به اين واقعيت برميگردد که عموميترين روش برآورد پارامترها و
خطای معيار آنها يعني حداکثر درستنمايي برفرض نرمال بودن چند متغيره استوار است (قاسمي .)1355 ،در اين
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پژوهش قبل از انجام تحليل عاملي تأييدی جهت تشخيص دادههای دورافتاده از شاخص ماهاالنوبيس استفاده شده
است .نتايج آزمون نرمال بودن چند متغيره (ضريب مرديا) پس از حذف دادههای پرت و انجام تحليل عاملي تأييدی در
جدول 1گزارش شده است .همچنين جدول  5نشانگر برازش مناسب دادهای پژوهش در تحليل عاملي تأييدی است.
جدول( )1ارزیابی نرمال بودن چند متغیره پس از حذف نقاط پرت متغیر مدیریت دانش

عدد بحراني

کشيدگي

عدد بحراني

کجي

متغيرها

-11352

-01334

-41510

-01612

رهبری و مديريت

-11634

-01411

-41362

-01945

کارتيمي و جوامع يادگيرنده

-11650

-01459

-41695

-01979

تقسيم دانش

-51337

-01977

-31653

-01499

خلق دانش

-51033

-01014

-51362

-01552

عدالت ديجيتالي

-51395

-01953

-41650

-01975

ايدهها و مأموريتها

-51110

-01935

-41000

-01903

استراتژی

-51103

-01955

-41265

-01955

فرهنگسازماني

-11565

-01452

-41043

-01911

سرمايه فکری

-01569

-01544

-91396

-01622

سازمان يادگيرنده

51151

11997

ضريب مرديا

جدول( )2ارزیابی نرمال بودن چند متغیره پس از حذف نقاط پرت متغیر هوش سازمانی

عدد بحراني

کشيدگي

عدد بحراني

کجي

متغيرها

-11947

-01353

-41946

-01922

بينش راهبردی

-51952

-01645

-31544

-01415

سرنوشت مشترک

-01273

-01155

-41952

-01929

ميل به تغيير

-11663

-01455

-41956

-01974

روحيه

-51111

-01936

-31954

-01496

همسويي و تجانس

-11147

-01550

-91323

-01625

کاربرد دانش

-51307

-01736

-31327

-01427

فشار عملکرد

11130

01707

ضريب مرديا

جدول( )3ارزیابی نرمال بودن چند متغیره پس از حذف نقاط پرت متغیر اثربخشی سازمانی

عدد بحراني

کشيدگي

عدد بحراني

کجي

متغيرها

-51097

-01953

-41126

-01931

انطباق يا نوآوری

-51213

-01657

-31233

-01421

تعهد سازماني

-51073

-01955

-31354

-01455

کسب هدف
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عدد بحراني

کشيدگي

عدد بحراني

کجي

متغيرها

-51356

-01605

-31534

-01411

سالمت سازماني

-51016

-01915

-31532

-01900

رضايت شغلي

11353

11147

ضريب مرديا

همانطوری که در جدول  3مالحظه ميشود قدر مطلق نسبتهای بحراني کجي و کشيدگي بهدستآمده از توزيع
نرمال چند متغيره کمتر از عدد  5197است نرمال بودن توزيع چند متغيره (ضريب مرديا) نيز برای متغيرها کمتر از
کمتر از عدد  5197به دست آمده است بنابراين ميتوان اظهار داشت که دادهها دارای توزيع نرمال ميباشند.
جدول ( )4شاخصهای برازندگی مدل تحلیل عامل تأییدی متغیرهای پژوهش

شاخص

مديريت دانش

هوش سازماني

اثربخشي سازماني

SRMR

0/000

0/051

0/007

GFI

0/57

0/55

0/57

()NFI

0/56

0/55

0/53

()IFI

0/56

0/55

0/54

()CFI

0/56

0/55

0/53

RMSEA

0/010

0/051

0/026

همانطور که شاخصهای برازندگي  SRMRنزديک به صفر؛  )CFI( (NFI) (IFI) GFIباالتر از  50درصد؛ RMSEA

نيز کمتر از  7درصد به دست آمده است .جدول  4نشان ميدهد دادههای اين پژوهش با ساختار عاملي و زيربنای
نظری تحقيق برازش مناسبي دارد و اين بيانگر همسو بودن سؤاالت با سازههای نظری است.
مدل اندازهگیری
بهمنظور اطمينان يافتن از وجود داشتن و يا نبود رابطه علي ميان متغيرهای پژوهش و بررسي تناسب دادههای
مشاهدهشده با مدلهای مفهومي پژوهش و بررسي برازش مدل سؤالهای پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری
نيز آزمون شد.
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شكل( )1مدل معادالت ساختاری

تحليل مدل ساختاری نشان داد که هوش سازماني يک تأثير مستقيم و معناداری بر مديريت دانش دارد .همچنين يک
رابطه معناداری بين مديريت دانش و اثربخشي سازماني وجود دارد .درنتيجه مداخله مديريت دانش در رابطه ميان
هوش سازماني و اثربخشي سازماني با توجه به جدول  9موردحمايت قرار گرفت.
جدول( )5خالصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات

سؤالها

مسيرها

سؤال ا

هوش سازماني و اثربخشي

0/49

سؤال 5

مديريت دانش و اثربخشي

0/45

5/76

سؤال 3

هوش سازماني و مديريت دانش

0/46

5/99

نتيجه

ضريب استاندارد

عدد معناداری
3/55

حمايتشده
حمايتشده
حمايتشده

سطح معني داری  1درصد

پس از تجزيهوتحليل دادههای پژوهش دريافت شد که اثر مستقيم هوش سازماني بر اثربخشي سازماني بوده  % 49و اثر
غيرمستقيم آن  %5519است .جدول  6اثر کل هوش سازماني را نشان مي دهد.
جدول ( )6اثر کل هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی

اثر کل

%6219

اثر غيرمستقيم

=

%46 ×%45 = % 5519
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بر همين اساس فرضيه چهارم پژوهش مبني نقش ميانجي مديريت دانش در هوش سازماني و اثربخشي سازماني
موردحمايت قرار ميگيرد.
پس از اجرای مدل با استفاده از نرمافزار  AMOSو انجام اصالحات مربوطه ،اعداد معناداری و پارامترهای اصلي حاصل
شد .جدول ،2مهمترين شاخصهای برازش مدل را نشان ميدهد .اين جدول نشان ميدهد که دادههای مشاهدهشده با
مدل مفهومي پژوهش تناسب داشته است و مدل در جامعه موردبررسي از برازش مناسب برخوردار است.
جدول ( )7شاخصهای برازندگی مدل نهایی متغیرهای پژوهش

0/051

SRMR

0/55

GFI

0/53

()NFI

0/55

()IFI

0/57

()CFI
RMSEA

0/021

بحث و نتیجهگیری
عليرغم افزايش کمي در تحقيقات مربوط به مديريت دانش ،هوش سازماني و اثربخشي سازماني بر متغيرهای سازماني،
هنوز ارتباط بين اين متغيرها موردبررسي قرار نگرفتهاند و بسياری از پيامدهای آنها بهخوبي برای مديران و کارگزاران
سازماني روشن نشده است ،بهعالوه توجه به تأثيرات متقابلي که اين متغير ميتواند با ساير متغيرهای سازماني داشته
باشد ،نيز بهخوبي موردبحث و بررسي قرار نگرفته است بهاينترتيب در اين پژوهش سعي بر آن بوده که به روشن شدن
برخي از اين روابط کمک شود .آنچه در اين پژوهش به آن پرداخته شد ،اثر هوش سازماني بر اثربخشي بوده ،اما نقطه
متمايزکننده اين پژوهش از ساير مطالعات انجام شده در اين حوزه ،ارتباط دادن اين متغير به يکديگر و در نظر گرفتن
نقش ميانجي متغير مديريت دانش در اين رابطه بوده است .يافته پژوهش حاضر آن است که مديريت دانش در رابطه
هوش سازماني با اثربخشي سازماني نقش ميانجي بازی ميکند .بهاينترتيب که هوش سازماني از طريق مديريت دانش
ميتواند اثر مثبتي بر اثربخشي سازماني در سازمان بنادر و دريانوردی استان تهران بگذارد؛ که پژوهش حاضر با پژوهش
افرادی همچون مهدی بيگي و همکاران( ،)5016کومارسان وسوروپراني( ،)5019مالدکوف( ،)5015لرد و
شاندريک( ،)5011درويشي و ميرزاخاني ( ،)1353مرادی صالح ( ،)1354اردالن و همکاران( )1351همسويي دارد.
مهدی بيگي و همکاران( )5016در پژوهش خود بيان ميدارند که مديريت دانش مشتری در اثر بخشي سازماني مؤثر
است همچنين ميگويند که مديريت دانش مشتری از طريق چابکي سازماني بر اثربخشي سازماني تأثير مثبت و
معناداری دارد .کومارسان وسوروپراني( )5019معتقدند که رسيدن به سطح بااليي از اثر بخشي سازماني ،هدف نهايي
هر سازمان است همچنين اثر بخشي سازماني را درک مردم از نحوه مؤثر سازمان در دنبال کردن اهداف ميدانند.
مالدکوف( )5015ميگويد مديراني که دارای تکنيکها و مهارتهای مديريت دانش هستند و کارکنان دانشور را بهتر
اداره ميکنند .لرد و شاندريک( )5011چنين در پژوهش خود بيان ميکنند که تفاوت در فرآيندهای رهبری ناشي از
سه ديدگاه دانش با عناوين دانش نمادين کالسيک ،دانش پيوند گرايي و دانش شناختهای جايگزين است و برای
روشنسازی اين مفاهيم از دو فرايند رهبری متمرکز بر پيروان و متمرکز بر رهبر استفاده ميکنند .درويشي و
ميرزاخاني( )1353بيان ميدارند که شاخصهای هوش سازماني مديران و توسعه آن ميتواند اثربخشي مأموريتهای
اطالعاتي پليس را ارتقا دهد .مرادی صالح( )1354در پژوهش خود ميگويد مديريت دانش درس ناوبری ساحلي از
عاملهای جذب دانش ،کاربرد دانش ،دانشآفريني ،ذخيره دانش و سازماندهي دانش تشکيل شده است که در بين
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عامل ها جذب دانش بيشترين نقش و انتشار دانش کمترين نقش را در شکلگيری مديريت دانش درس ناوبری ساحلي
دارد .اردالن و همکاران( ) 1351در پژوهشي تحت عنوان رهبری دانش ،هوش سازماني و اثر بخشي سازماني به اين
نتيجه دست يافتند که از بين مؤلفههای رهبری دانش ،مؤلفه حمايت از فرايند يادگيری فردی و گروهي بيشترين تأثير
را در پيشبيني اثربخشي سازماني دارد؛ و از بين مؤلفههای هوش سازماني ،مؤلفههای اتحاد و توافق ،بينش استراتژيک
و سرنوشت مشترک به ترتيب بيشترين تأثير را در پيشبيني اثربخشي سازماني دارند.
با توجه به اينکه نتايج تحقيق حاضر نشان ميدهد که بين هوش سازمان و مديريت دانش با اثربخشي سازماني در
سازمان بنادر و دريانوردی استان تهران رابطه معناداری وجود دارد .لذا بهمنظور تقويت هوش سازماني و مديريت دانش
کارکنان و مديران در راستای اثربخشي سازماني آنان پيشنهادهايي ارائه ميگردد:

 سيستمهای اطالعاتي سازمان بايستي طوری طراحي شوند که کارکنان را در انجام وظايفشان توانمند و همسو
سازند.
 با پشتيباني مالي از برنامههايي که باعث ارتقای مديريت دانش و هوش سازماني در سازمان شود سرعت اثر بخشي
سازماني را سريعتر گردانيم.
 با ايجاد زيرساختهای توانمند سختافزاری و نرمافزاری امکان تغييرات برای اثر بخشي سازماني را فراهم کنيم.
 برای تقويت احساس سرنوشت مشترک بين مديران و کارکنان ،مديران کارکنان را در برنامهها و مسائل مهم و
نتايج آنها سهيم نمايند .زيرا اين کار باعث ميگردد تا همه افراد سازمان بنادر و کشتيراني با تالشي بيشازحد معمول
برای رسيدن به اهداف سازماني به مديران کمک نمايند.
 مديران برآورد و درک کاملي از مهارتهای فردی گوناگون ،صالحيتها و شايستگيها و دانش موجود کارکنان در
واحدهايشان داشته باشند تا بتوانند به نحو احسن از آن استفاده نمايد.
 مديران از دانش و مهارت افراد برای کاربردهای جديد بهصورت خالقانه استفاده کنند و همچنين از اشتباهات در
سازمان ياد بگيرند و منابع دانش مورداستفاده برای حل مشکالت با آنها مرتبط باشند .با کنترل و ارزيابي عملکرد
کارکنان از بهکارگيری دانش توسط آنها اطمينان حاصل شود؛ و همچنين شرايطي ايجاد کنند تا کارکنان بتوانند
بهخوبي از اطالعات و دانش کسبشدهشان استفاده کنند.
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