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بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری
(مورد مطالعه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره))
دکتر پريناز بنیسي

1

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بین مديريت دانش و هوش هیجاني با کیفیت زنددیي کداری انجدام شدده اسدت
روش تحقیق از نظر شیوه یردآوری اطالعات توصیفي از نوع همبستگي و از نظدر هددک کداربردی بدوده اسدت ام ده
آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) به ت داد  926نفر تشدیی دادهاندد حجد نمونده
مطابق با دول موریان برابر با  236نفر برآورد شد و اين ت داد به شیوه نمونهییری تصادفي ساده از بین ام ه آمداری
انتخاب شده است ابزار یردآوری دادهها ،سه پرسشنامه استاندارد در مقیاس پنج ارزشي لییرت بدا عنداوين پرسشدنامه
کیفیت زندیي کاری والتون ( )1683با ضريب پايايي  ،0/79پرسشدنامه هدوش هیجداني برادبدری و یريدوز ( )2002بدا
ضريب پايايي  0/72و پرسشنامه مديريت دانش شرون الوسون ( )2006با ضدريب پايدايي  0/77بدوده اسدت دادههدای
یردآوری شده به کمک آزمونهای  K-Sو ریرسیون چندیانه از طريق نرمافزار آماری  SPSS-22مورد تجزيه و تحلی
قرار یرفته است نتايج به دست آمده نشان داد که  -1بین مديريت دانش با کیفیت زندیي کاری رابطه م ناداری و ود
دارد و مديريت دانش  98/1درصد از تغییرات کیفیدت زنددیي کداری را از طريدق اب داد خلدق داندش ،ذخیدره داندش،
سازماندهي دانش ،کسب دانش ،کاربرد دانش و انتشار دانش تبیین ميکند  -2بین هوش هیجداني بدا کیفیدت زنددیي
کاری رابطه م ناداری و ود دارد و هوش هیجداني  91/8درصدد از تغییدرات کیفیدت زنددیي کداری را از طريدق اب داد
خودمديريتي ،خودآیاهي ،مديريت رابطه ،آیاهي ا تماعي تبیین ميکند
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،هوش هیجانی ،کیفیت زندگی کاری

تاريخ دريافت مقاله69/02/12 :
تاريخ پذيرش مقاله69/02/13 :

 -1استاديار یروه روانشناسي و مشاوره دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب parenazbanisi2017@gmail.com
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مقدمه

در ام ه امروز ،بهبود کیفیت زندیي کاری منابع انساني به عنوان يیي از فنون بهبود سازماني مورد تو ه سازمانهدای
هزاره سوم قرار یرفته است و اعتقاد بر آن است که عملیرد کارکنان تحت تاثیر اهمیت دادن به کیفیت زنددیي کداری
است (ییسا و ماني2019 1،؛ آزري  2و همیاران2010 ،؛ هاياشي )2002 3،و بيتو هي به مقوله کیفیدت زنددیي کداری
کارکنان ،از اثربخشي و کارايي سازمان به شدت ميکاهد (غالمي )1377 ،مفهوم کیفیت زنددیي کداری بدا يدک نبده
مه مسئولیت ا تماعي سروکار دارد بدين سبب که آنچه برای افراد در محیط کار حادث ميشود ،ممین است تسدری
يابد و روی نبههای زندیي ،غیر از کارشان تاثیر بگذارد ،لذا کار مديران يک نبه مه ا تماعي دارد مديريت ض یف
افراد در مح کار ،ميتواند نه تنها کیفیت زندیي کاری ،بلیه کیفیت زندیيشان را به طور کلي پايین آورد ،صدد البتده
مديريت خوب ميتواند هر دو را افزايش دهد (شرمرهورن 6،تر مه ايران نژادپاريزی)1376 ،
طبق ت اريف ارائه شده ،کیفیت زندیي کاری ي ني رضايت يدک کارمندد از بدرآورده شددن نیازهدايش از طريدق مندابع،
ف الیتها و نتايجي که از درییری و مشارکت در محیط کار بده دسدت مديآيدد (آرمسدتران  2و همیداران )2008 ،در
ت ريفي کلي ،کیفیت زندیي کاری عبارت است از عیسال م کارکنان نسبت به کار ،به ويدژه پیامددهای فدردی آن در
ارضای شغلي و سالمت روحي (کامینگز 9،تر مه محمدزاده )1360 ،کیفیدت بداالی زنددیي کداری از طريدق برقدراری
ارتباطات صحیح انساني قاب دستیابي است (ونهیجست )2012 8،يافتههای مطال اتي بیدانگر آن اسدت کده تو ده بده
کیفیت زندیي کاری کارکنان ،کاهش میزان شیايت کارکنان ،کاهش نرخ غیبت از کار ،کاهش میدزان اعمدال مقدررات
انضباطي ،افزايش نگرش مثبت کارکنان و افزايش مشارکت آنان در برنامههای نظام پیشنهادها را به همراه داشته اسدت
(یوردون2010 7،؛ داچ )1663 6،به طور کلي ،کیفیت زندیي کاری سبب شده است تا کارکنان راضيتر از یذشته بوده
و در محیط کاری با عالقه بیشتری به انجام امور محوله بپردازند و نسبت به سازمان وفداداری بیشدتری نشدان دهندد و
بهرهوری بیشتری را مو ب یردند (یودوين)2008 10،
به اعتقاد هارولد کنتز 11برنامه کیفیت زندیي کاری يیي از البترين و در عین حال مدوثرترين روشهدای بدرانگیختن
منابع انساني است اين برنامه نشان دهنده يک روش نظامیونه در طراحي شغ ها و يک راهگشای نويدبخش در قلمدرو
یسترده توس ه شغلي است که ريشه در نگرش نظامهای فني  -ا تماعي در مديريت دارد کیفیت زندیي کاری نه تنها
يک نگرش و روش یسترده در مورد توس ه شغلي است؛ بلیده زمیندهای میدان رشدتهای از پدژوهش و عمد اسدت کده
روانشناسي و توس ه سازماني ،نظريه انگیزه و رهبری و روابط صن تي را به ه پیوند مديدهدد (خدادم )1362 ،اساسدا،
سازمانها به چهار دلی بايستي به کیفیت زندیي کاری اهمیت دهند:
 -1کیفیت زندیي کاری به عنوان فرهن  ،که سطح بااليي از ت هد متقاب را بین افراد و سازمان به و ود مي آورد؛ بده
اين م نا که افراد به اهداک سازماني و توس ه آن مت هد باشند و سازمان نیز به نیازهدای افدراد و بالنددیي آندان مت هدد
باشد

1- Geetha & Mani
2- Azril
3- Hayashi
4- Shermerhoorn
5- Armstrong
6- Cominges
7- Van Heijst
8- Gordon
9- Deutsch
10- Goodwin
11- Harold Kantz
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 -2کیفیت زندیي کاری به عنوان يک هدک که بهبود عملیرد سازماني را از طريق ايجاد مشداغ و محدیطهدای کداری
چالشيتر ،راضي کننده تر و موثرتر برای افراد در کلیه سطوح سازمان فراه ميکند
 -3کیفیت زندیي کاری به عنوان يک فرايند که مو بات تحقق اهداک را از طريق دخالت دادن و مشارکت دادن کلیده
افراد سازمان فراه مي نمايد
 -6کیفیت زندیيکاری به عنوان يک پديده ای که امروزه از مرز سازمان و شرکت فراتر ميرود و اثدرات آن در زنددیي
خصوصي فرد وخارج از سازمان نیز قاب مشاهده است؛ کیفیت زندیي کاری يک بحث خیلي مه است زيرا نحوه ذب
و حفظ و نگهداری کارکنان آينده سازمان را ت یین ميکند (نادلر و الولر)2011 1،
بر اساس يافته های اخیر محققان ،از مله مسائلي که در بهبود زندیي بشر تاثیر مستقی دارد ،مقولده هدوش هیجداني
است (ماچرا 2و همیاران )2018 ،هوش هیجاني مفهومي است که به قدمت رفتار انساني است از انجید عهدد قددي و
عهد ديد و فالسفه يوناني یرفته تا شاعر و نمايشنامهنويس انگلیسي ويلیام شیسپیر 3،توماس فرسدون 6از متفیدرين
اصلي و بنیانگذاران آمريیا و روانشناسي مدرن ،نبه هیجاني منطق به عنوان عنصر بنیادين سرشت انسان مطرح شدده
است کسانيکه هوش هیجاني خود را تقويت ميکنند و آن را توس ه داده و به حدد بدااليي از کمدال مديرسدانند ،يدک
قابلیت انحصاری به دست ميآورند تا در شرايط و موق یتهايي که ديگران در آنها قرار ميییرند و دچار رنج ميشدوند،
به خوبي شیوفا شوند هوش هیجاني چیزی در درون هر يک از انسانها است که تا حدی نامحسوس ت یین ميکند که
فرد چگونه رفتار خود را اداره کند ،چگونه با مشیالتي که در ا تماع با آنها موا ه ميشود ،کنار بیايد و چه تصدمیماتي
بگیرد که در نهايت به نتايج مثبتي خت یردد (ینجي )1372 ،به همین دلی است که امروزه مفهوم هوش هیجاني در
سازمانها و توس ه نیروی انساني بهکار یرفته ميشود تا بر مهارتهای مهمي کده در محدیط کدار ،غیدر از قابلیدتهدای
تخصصي مربوط به شغ الزم است ،تاکید کنند (سالوی 2و همیاران2006 ،؛ چان)2008 9،
طبق ت اريف ارائه شده ،هوش هیجاني به توانايي درک ،کنترل و ارزيدابي احساسدات اشداره مديکندد (چدری)2012 8،
یلمن )1666( 7هوش هیجاني را شام ظرفیت فرد برای قبول واق یات ،ان طاکپذيری ،توانايي حد مشدیالت ،تواندايي
مقابله با استرس و تیانهها ميداند وی هوش هیجاني را از هوش عمومي منفک کرده و به نظر او هوش هیجداني ،شدیوه
استفاده بهتر از هوشبهر را از طريق خودکنترلي ،اشتیاق ،پشتیار و خودانگیزی شی ميدهد وی همچنین بر اين بداور
است که هوش هیجاني ،مولفههای خودآیاهي ،خودمدديريتي ،آیداهي ا تمداعي و مدديريت رابطده را شدام مديشدود
(صبحيقراملیي )1361 ،مطال ات انجام شده بیان ميدارند هوش هیجاني يیي از مهارتها و توانمندیهايي است که با
موفقیت در زندیي فردی و سازماني ارتباط مستقی دارد (ضیاءالديني و نارويي )2013 6،بهطوريیه بهرهییدری از ايدن
نوع هوش را عام بسیار مهمي برای تغییر و بهبود برنامههای زندیي افدراد دانسدتهاندد (مسدتر 10و همیداران)2009 ،
یلمن بیان ميدارد که هوش هیجاني برای تصمی ییری مه است؛ زيرا نحوه اثربخشي فرد در مديريت احساسات خود
و درک احساسات ديگران ميتواند بر کیفیت تصمیمات وی تاثیریذار باشد (دوبرين 11،تر مده م مدارزاده و همیداران،
 )1376در پژوهشهای مختلفي که پیرامون رابطده بدین هدوش هیجداني و کیفیدت زنددیي کداری در بدین کارکندان
1- Nadler & Lawler
2- Machera
3- William Shakespeare
4- Thomas Jefferson
5- Salovey
6- Chan
7- Chery
8- Golman
9- Ziauddini & Naroei
10- Mestre
11- Dubrian
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سازمانهای مختلف انجام شده ،محققان به و ود ارتباط مثبت بین هر دو متغیر اذعان داشتهاند (عبدالهي و پورمدوذن،
1362؛ شريفي و اسالمیه1361 ،؛ ساريیا 1و همیاران 2012 ،و فرحبخش)2012 2،
مفهوم ديگری که در اين تحقیق مورد مطال ه قرار ميییرد ،مديريت دانش است در سالهای اخیر سازمانهای مختلف
پیوستن به روند دانش را آغاز کرده و مفاهی ديدی چون کار دانشي ،دانشیار ،مديريت دانش و سدازمانهدای دانشدي
خبر از شدت يافتن اين روند مي دهند پیتر دراکر 3با به کارییری اين واژیان خبر از ايجاد نوع ديددی از سدازمانهدا
ميدهد که در آنها به ای قدرت بازو قدرت ذهن حاکمیت دارد بر اساس اين نظريه در آينده وام ي ميتوانند انتظار
توس ه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند (الدواني )1360 ،مدديريت داندش عبدارت اسدت از
سیستمي برای اداره ،معآوری ،اصالح و اشاعه دانش در تمام اشیال آن در يک سازمان (ابطحدي و همیداران)1360 ،
هانیس )2001( 6مديريت دانش را فرآيندی ميداند که مبتني بر چهار رکن است:
 -1محتوا :به نوع دانش (آشیار يا نهفته بودن) مربوط ميشود
 -2مهارت :دستیابي به مهارتهايي هت استخراج دانش
 -3فرهن  :فرهن سازمانها بايد مشوق توزيع دانش و اطالعات باشد
 -6سازماندهي :سازماندهي دانشهای مو ود (اسالمیه و مالئیان)1362 ،
مديريت دانش منافع زيادی برای سازمانها دارد منافع مديريت دانش در يدک سدازمان در سدطح (فدردی و سدازماني)
است؛ در سطح فردی مديريت دانش به کارکنان امیان ميدهد که مهارتها و تجربیدات خدود را از طريدق همیداری بدا
ديگران و سهی شدن در دانش آنها و يادییری ارتقاء دهند تا به رشد حرفهای دست يابند در سطح سدازماني ،مدديريت
دانش چهار منف ت عمده برای يک سازمان دارد؛ ارتقای عملیرد سازمان ازطريق کارايي ،بهره وری ،کیفیدت و ندوآوری،
لذا سازمانها مديريت دانش را به منزله يک راهبرد و امتیاز رقابتي به حساب مديآورندد (سدیفالهدي و داوری)1376 ،
محققان در پژوهشهای مختلف ،به و ود رابطه مثبت و م نيدار بین مديريت داندش و کیفیدت زنددیي کداری اذعدان
داشددتهانددد (موسددیوند و همی داران1366 ،؛ ندداظ و م دددنیار1362 ،؛ طهماسددبي عملدده1362 ،؛ حسددینزاده2019 2،؛
م صومي 9و همیاران)2016 ،
اساسا ،مديريت دانش ،هوش هیجاني و کیفیت زندیي کاری از متغیرهای مهمي هستند که تو ه به آنها هدت رشدد و
ت الي سازمانها دارای اهمیت ميباشد در سازماني آموزشي همچون دانشگاه علوم دريايي امام خمیندي(ره) کده هددک
اصلي آن ارائه خدمات مناسب و افزايش سطح آیاهي ،دانش و يادییری اصول و فنون ندوين نظدامي مديباشدد ،آیداهي
يافتن از نحوه ارتباط بین سه متغیر ياد شده ،مو بات بهبود و افزايش خدمترساني در کارکندان بده عندوان مهمتدرين
عنصر اين سازمان را فراه ميآورد چرا که ماندیاری و بقای دانشدگاه علدوم دريدايي امدام خمیندي(ره) همچدون هدر
سازمان ديگری به ويژه در دوران رقابت پذير امروز ،در یرو فرايند کسب و در پي آن ،انتشار دانش بوده و از سويي ديگر،
برخورداری از هوش هیجاني به دلی کاربردهای فراواني که دارد ،روند کیفیت زندیي کاری را تحتالش اع قرار ميدهد
با عنايت به اين امر و با استناد به پیشینه پژوهشي ارائه شده ،هدک اصدلي تحقیدق حاضدر ،بررسدي رابطده بدین
مديريت دانش و هوش هیجاني با کیفیت زندیي کاری در کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) از طريق مدل
مفهومي ارائه شده (شی شماره  )1ميباشد

1- Sarika
2- Farahbakhsh
3- Piter Druker
4- Hanis
5- HosseinZadeh
6- Masomi
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مدیریت دانش
خلق دانش

پرداخت منصفانه و کافی

کسب دانش

محیط کار ایمن و بهداشتی

سازماندهی دانش

تامین فرصت رشد و امنیت

ذخیره دانش

کیفیت

مداوم
قانونگرایی در سازمان

زندگی کاری

انتشار دانش

وابستگی اجتماعی زندگی
کاری
فضای کلی زندگی

کاربرد دانش

یکپارچگی و انسجام
اجتماعی در سازمان کار
توسعه قابلیت های انسانی

هوش هیجانی
خودآگاهی
خودمدیریتی
آگاهی اجتماعی
مدیریت رابطه
شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

روش اجرای تحقیق
روش تحقیق :اين پژوهش از لحاظ هدک ،کاربردی و روش انجام آن توصیفي از نوع همبستگي است
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیرری :ام ده آمداری پدژوهش را کلیده کارکندان دانشدگاه علدوم دريدايي امدام
خمیني(ره) در سال  1362تشیی ميدهند که ت داد آنها  926نفر است بدا مرا ده بده ددول ت یدین حجد نمونده
«موریان» مشخص شد که ت داد  236نمونه ،م رک ام ه آماری پژوهش ميباشند و برای انتخاب نمونده نیدز از روش
نمونهییری تصادفي ساده استفاده شده است
ابزار جمعآوری دادهها :ابزار یرداوری داده ها پرسشنامه های استاندارد زير که هر سه به صورت بسدته پاسدخ هسدتند،
ميباشد:
1

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری :اين پرسشنامه توسط والتون ( )1683طراحي شدده اسدت و دارای 32
عبارت است که هشت ب د پرداخت منصفانه و کافي ،محیط کار ايمن و بهداشتي ،تامین فرصت رشد و امنیدت
مداوم ،قانونیرايي در سازمان ،وابستگي ا تمداعي زنددیي کداری ،فضدای کلدي زنددیي ،يیپدارچگي و انسدجام
ا تماعي در سازمان کار ،توس ه قابلیت های انساني را مورد سنجش قرار مديدهدد مقیداس ايدن پرسشدنامه پدنج
ارزشي لییرت است شريفي و اسالمیه ( )1361در نمونهای  30نفره ،ضريب پايدايي کد پرسشدنامه والتدون را  0/72و
برای هر يک از اب اد ،به ترتیب ضرايب  0/83 ،0/80 ،0/72 ،0/71 ،0/86 ،0/70 ،70 ،0/89را یدزارش دادهاندد در ايدن
پژوهش ضريب آلفای به دست آمده کلي برابر با  0/79و برای هر يک از اب داد بده ترتیدب برابدر بدا ،0/70 ،0/72 ،0/86
 0/82 ،0/81 ،0/73 ،0/70 ،0/83به دست آمده است
1- Walton
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پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی :اين پرسشنامه توسط برادبری و یريوز )2002( 1طراحدي شدده اسدت و دارای
 27عبارت است که چهار ب د خودآیاهي ،خود مدديريتي ،آیداهي ا تمداعي و مدديريت رابطده را مدورد سدنجش قدرار
ميدهد مقیاس اين پرسشنامه پنج ارزشي لییرت است اين آزمون در ايران ،توسدطه «مهددی ینجدي» تر مده و کدار
هنجاريابي آن توسط دکتر «حمزه ینجي» انجام یرفته است به طوريیه پايايي آن از طريق بازآزمايي در يک یدروه 39
نفری برای چهار مهارت تشیی دهنده هوش هیجاني و ک هوش هیجاني به ترتیب برابر بدا 0/83 ،0/80 ،0/79 ،0/87
و  0/76بوده است (ینجي )1372 ،در اين پژوهش ضريب آلفای به دست امده کلي برابدر بدا  0/72و بدرای هدر يدک از
اب اد به ترتیب برابر با  0/82 ،0/83 ،0/89 ،0/70به دست آمده است
پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش :اين پرسشنامه توسط شرون الوسون )2006( 2طراحي شده است و دارای 26
عبارت است که شش ب د خلق دانش ،کسب دانش ،سازماندهي دانش ،ذخیره دانش ،انتشدار داندش و کداربرد داندش را
مورد سنجش قرار ميدهد مقیاس اين پرسشنامه پنج ارزشي لییرت است الوسون ،روايي ايدن پرسشدنامه را از طريدق
همبستگي به اثبات رسانیده و ضرايب پايايي برای مولفه خلق دانش را  ،0/76کسب دانش را  ،0/76سازماندهي دانشرا
 ،0/79ذخیره دانش را  ،0/77انتشار دانش را  0/76و کاربرد دانش را  0/70اعالم نموده است امینبیددختي و همیداران
( )1360ضريب پايايي اين ابزار را برای خلق دانش را  ،0/72کسب دانش را  ،0/79سدازماندهي داندش را  ،0/82ذخیدره
دانش را  ،0/83انتشار دانش را  0/96و کاربرد دانش را  0/81اعالم نمودهاند در اين پژوهش ضريب آلفای به دست امده
کلي برابر با  0/77و برای هر يک از اب اد به ترتیب برابر با  0/88 ،0/70 ،0/76 ،0/83 ،0/72 ،0/71به دست آمده اسدت
روش تجزیه و تحلیل دادهها :تجزيه و تحلی دادهها به کمک دو آزمون  K-Sو ریرسیون چندیانه انجام شده اسدت
تمامي مراح نیز به کمک نرمافزار آماری  SPSS-22انجام شده است
یافتههای تحقیق
بررسي نرمال يا غیرنرمال بودن دادههای پژوهش
جدول( )1نتایج آزمون K-S

متغیر اصلي

مديريت
دانش

کیفیت
زندیي کاری

متغیرهای فرعي

K-S

Sig

خلق دانش

2.165

.173

کسب دانش

2.148

.211

سازماندهي دانش

2.205

.205

ذخیره دانش

2.151

.154

انتشار دانش

2.298

.227

کاربرد دانش

2.231

.405

کلي

2.328

.266

پرداخت منصفانه و کافي

2.188

.253

محیط کار ايمن و بهداشتي

2.167

.123

تامین فرصت رشد و امنیت مداوم

2.214

.171

قانونگرايي در سازمان

2.139

.124

وابستگي ا تماعي زندیي کاری

2.189

.209

1- Bradberry & Greaves
2- Sharon Lawson
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فضای کلي زندیي

2.185

.171

يیپارچگي و انسجام ا تماعي در سازمان کار

2.172

.167

توس ه قابلیت های انساني

2.167

.144

کلي

2.252

.126

خودآیاهي

1.199

.223

خودمديريتي

2.176

.074

آیاهي ا تماعي

2.465

.089

مديريت رابطه

2.147

.097

کلي

2.325

.145

هوش هیجاني

مطابق با دول شماره  1سطح م نيداریهای به دست آمده در تمام متغیرها بزریتر از  0/02است و بدا اطمیندان 62
درصد ميتوان یفت داده های پژوهش از ويژیي نرمال بودن تب یت ميکنند و ميبايست از آزمونهای پارامتريک بدرای
تحلی دادهها استفاده نمود
فرضیه تحقیق :بین مديريت دانش و هوش هیجاني با کیفیت زندیي کاری رابطه م ناداری و ود دارد
جدول ( )2مدل همبستگی چندگانه

همبستگي
چندیانه

ضريب ت یین

ضريب ت یین
اصالح شده

خطای م یار
برآورد

مديريت دانش

.824

.679

.671

.32025

هوش هیجاني

.790

.623

.617

.34559

مطابق با دول شماره  2ضريب همبستگي چندیانه بین مديريت دانش با کیفیت زندیي کاری برابر بدا  0/726و بدین
هوش هیجاني با کیفیت زندیي کاری برابر با  0/760است که اين میزانها ،همبستگي بااليي را نشان ميدهدد ضدريب
ت یین اصالح شده نیز به ترتیب برابر با  0/981و  0/918است که نشان ميدهد مدديريت داندش  98/1درصدد و هدوش
هیجاني  91/8درصد از تغییرات کیفیت زندیي کاری را تبیین ميکنند
جدول ( )3معناداری همبستگی چندگانه

مديريت دانش

مدل ریرسیون

مجموع مجذورات

df

مجذور میانگین

ریرسیون

49.330

6

8.222

باقیمانده

23.282

227

.103

72.611

233

ریرسیون

45.262

4

11.315

باقیمانده

27.349

229

.119

72.611

233

ک
هوش هیجاني

ک

F
80.162

94.746

Sig
.000

.000

مطابق با دول شماره  3مقدار  Fهای محاسبه شده  70/192و  66/869در سطح  0/02م نيدار است بدين م نا کده
همبستگي چندیانه محاسبه شده م نيدار بوده و ميتوان آن را به ام ه آماری ت می داد
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جدول ( )4ضرایب بتا برای پیشبینی کیفیت زندگی کاری از طریق مدیریت دانش و هوش هیجانی

مدل

مديريت دانش

ضرايب خام

ضريب بتای
اصالح شده

آماره t

Sig

20.023

.000

4.940

.000
.000

بتا

خطای م یار

(ثابت)

1.692

.085

خلق دانش

.207

.042

.514

کسب دانش

.126

.030

.295

4.190

سازماندهي دانش

.148

.045

.342

3.302

.001

ذخیره دانش

.183

.015

.478

12.005

.000

انتشار دانش

.043

.015

.110

2.777

.006

کاربرد دانش

.107

.014

.286

7.471

.000

(ثابت)

1.693

.087

19.456

.000

خودآیاهي

.125

.016

.309

7.563

.000

خودمديريتي

.169

.017

.411

10.079

.000

آیاهي ا تماعي

.120

.047

.293

2.552

.011

مديريت رابطه

.127

.049

.296

2.582

.010

هوش هیجاني

مطابق با دول شماره  6سه اب اد مديريت دانش در پیشبیني کیفیت زندیي کاری به ترتیب زير ميباشد:
 -1خلق دانش به مقدار  0/216واحد
 -2ذخیره دانش به مقدار  0/687واحد  -3سازماندهي دانش به مقدار  0/362واحد
 -6کسب دانش به مقدار  0/262واحد  -2کاربرد دانش به مقدار  0/279واحد  -9انتشار دانش به مقدار  0/110واحد
سه اب اد هوش هیجاني نیز در پیشبیني کیفیت زندیي کاری به ترتیب زير ميباشد:
 -1خودمديريتي به مقدار  0/611واحد
 -2خودآیاهي به مقدار  0/306واحد
 -3مديريت رابطه به مقدار  0/269واحد
 -6آیاهي ا تماعي به مقدار  0/263واحد
بحث و نتیجه گیری
نتايج به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین مديريت دانش با کیفیت زندیي کداری رابطده م نداداری و دود دارد و
مديريت دانش  98/1درصد از تغییرات کیفیت زندیي کاری را از طريق اب اد خلدق داندش ،ذخیدره داندش ،سدازماندهي
دانش ،کسب دانش ،کاربرد دانش و انتشار دانش تبیین ميکند بین نتیجه به دست آمده با نتايج تحقیقات انجدام شدده
توسددط موسددیوند و همی داران ( ،)1366ندداظ و م دددنیار ( ،)1362طهماسددبي عملدده ( ،)1362حسددینزاده ( )2019و
م صومي و همیاران ( )2016همخواني و ود دارد در تبیین يافته به دست آمده بايد بیان داشت که مديريت دانش بده
خلق ،اشتراکیذاری و نفوذ دادن دانش در فیر ،ذهن و تخی افراد ميپردازد و تالش ميکند تا دانشهای پراکنده شده
در افراد سازمان را بگونهای معآوری و مديريت کند تا به خلق دانشي ديد منجر یردد (ملهوترا)2000 1،
نتايج به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین هوش هیجاني با کیفیدت زنددیي کداری رابطده م نداداری و دود دارد
اساسا ،افرادی که از هوش هیجاني بااليي برخوردار هستند ،مهارت کنترل ،تشخیص و استفاده از توانشهای هیجداني را
1- Malhotra
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دارند و به رويدادهای تنشزا به عنوان چالش و فرصتي برای يادییری نگاه ميکنند ،نه تهديدی بدرای امنیدتشدان در
نتیجه اين امر ،اختالالت فیزيولوژيیي و هیجاني کمتری را تجربه ميکنند و بالطبع ،از کیفیت زندیي باالتری برخوردار
ميشوند (حسینیان و همیاران )1360 ،که اين امر در پژوهش حاضر نیز به اثبات رسید و مشخص شد هدوش هیجداني
 91/8درصد از تغییرات کیفیت زنددیي کداری را از طريدق اب داد خودمدديريتي ،خودآیداهي ،مدديريت رابطده ،آیداهي
ا تماعي تبیین ميکند بین نتیجه به دست آمده با نتايج تحقیقات انجام شدده توسدط عبددالهي و پورمدوذن (،)1362
شريفي و اسالمیه ( ،)1361ساريیا و همیاران ( )2012و فرحبخش ( )2012همخواني و ود دارد
با تو ه به اهمیت پررن مديريت دانش و هوش هیجاني در بهبود کیفیت زندیي کاری پرسن سازمانها و به خصوص
کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) ک ه نتايج پژوهش حاضر بر اسداس نظدرات آنهدا بده دسدت آمدده اسدت،
پیشنهاد ميشود تا دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره):
 -1هت ارتقای مهارتهای کارکنان ،ک ه منجر به کسب دانش ديد در آنها شده و به دنبال آن خلق دانش ديدد در
کارکنان سازمان را رق مي زند ،اقدامات الزم از لحاظ اختصاص بود ه و استفاده از مربیان کدارآزموده و دارای تخصدص
لحاظ شود
 -2نوآوریها و ايدههای خالقانه کارکنان مورد حمايت و تشويقهای مادی و م نوی دانشگاه قرار ییرد
 -3اطالعات الزم در حیطه شغلي ،در اختیار کارکنان قرار داده شود تا از اين طريق فرهن انتشار (تسدهی ) داندش در
بین کارکنان دانشگاه رواج پیدا کند
 -6از طريق ايجاد برنامهها و نشستهای ماهیانه ،زمینه ايجاد ت ام مثبت و سازنده بین کارکنان دانشگاه فراه یردد
 -2تسهیالت و امیانات رفاهي همچون ايجاد مهدکودک ،وامهای مسدین ،خدودرو و بدرای کارکندان دانشدگاه در نظدر
یرفته شود
منابع
ابطحي ،حسین؛ صلواتي ،عادل ( )1360مديريت دانش در سازمان تهران :پیوند نو
اسالمیه ،فاطمه؛ مالئیان ،صديقه ( )1362مديريت دانش ،کلید موفقیت سازماني تهران :انتشارات آوای نور
الواني ،سیدمهدی ( )1360مديريت عمومي تهران :انتشارات ني
پرداختچي ،محمدحسن؛ احمدی ،غالم لي؛ آرزومندی ،فريده ( )1377بررسي رابطه بین کیفیت زندیي کاری و فرسودیي شغلي
مديران و م لمان مدارس شهرستان تاکستان رهبری و مديريت آموزشي22-20 ،)3(3 ،
حسینیان ،سیمین؛ قاس زاده ،سویند؛ نیینام ،ماندانا ( )1360پیش بیني کیفیت زندیي م لمان زن براساس متغیرهای هوش
هیجاني و هوش م نوی مشاوره شغلي و سازماني62-90 ،)6(3 ،
خادم ،مري ( )1362بررسي عوام ا تماعي موثر بر کیفیت زندیي کاری در بین کارکنان وزارت ت اون کار و رفاه ا تماعي با
تاکید بر سرمايه ا تماعي ماهنامه ا تماعي ،اقتصادی ،علمي و فرهنگي کار و ام ه28-81 ،126 ،
دوبرين ،اندرو ي ( )1673روانشناسي کاربردی :اثربخشي فردی و سازماني تر مه غالمرضا م مارزاده ،حجت طاهری یودرزی و
ابوالفض قیتاني 1376 ،تهران :انتشارات انديشه های یوهربار
سیف اللهي ،ناصر؛ داوری ،محمدرضا ( )1376مديريت دانش در سازمانها تهران :انتشارات آراد
شريفي ،اصغر؛ اسالمیه ،فاطمه ( )1361بررسي رابطه بین هوش هیجاني با کیفیت زندیي کاری م لمان مقاالت همايش ملي
روانشناسي صن تي و سازماني دانشگاه چمران اهواز
شرمرهورن ،ان آرهانت؛ وازبورن ،ريچارد ( )1672مديريت رفتار سازماني تر مه مهدی ايران نژاد پاريزی ،محمدعلي بابايي
زکییي و محمدعلي سبحان الهي 1376 ،تهران :موسسه تحقیقات و آموزش مديريت دولتي
صبحي قراملیي ،ناصر ( )1361پیشبیني انگیزه پیشرفت تحصیلي بر اساس هوش هیجاني دانشآموزان فصلنامه روانشناسي
مدرسه.92-66 ،)3(1 ،
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) نقش واسطه ای فرهن سازماني در تبیین رابطه بین مديريت دانش وکیفیت زندیي کاری1362(  محمدهادی،طهماسبي عمله
در شبیه بهداشت و درمان شهر مدرودشت پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت
) بررسي رابطه بین هوش هیجاني وکیفیت کاری کارمندان دانشگاه ندی شاپور اهواز1362(  عذرا، بیژن؛ پورموذن،عبدالهي
12 -6 ،)12(2 ،فصلنامه مديريت توس ه و تحول
86-100 ،)6(9 ،) عدوام موثر بر کیفیت زندیي کاری در سازمان دوماهنامه توس ه انساني پلیس1377(  علیرضا،غالمي
 مرکز انتشارات: تهران1360 ، کريستوفر (بيتا) توس ه سازمان و تحول تر مه عباس محمدزاده، توماس ي؛ اورلي،کامینگز
علمي دانشگاه آزاد اسالمي
،) هنجاريابي مقدماتي آزمون هوش هیجاني برادبری یريوز روانشناسي کاربردی1372(  مهرداد، مالک؛ ثابت، حمزه؛ میر،ینجي
28-31 ،)2(2
) ارزيابي سطح سیست مديريت دانش و رابطه آن با کیفیت زندیي شغلي1366(  محمد، محمد؛ سیاوشي، مري ؛ امرايي،موسیوند
101-72 ،)1(6 ،کارکنان وزارت ورزش و وانان دوفصلنامه مديريت و توس ه ورزش
) ارائ ه الگوی ساختاری مديريت دانش براساس کیفیت زندیي کاری در بانک تجارت فصلنامه1362(  آناهیتا، فتاح؛ م دنیار، ناظ
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