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با اسددتااده از روش   ، . از این جامعه دادند  تشددکی   چابهار   کشددتیرانی   و  بنادر   سددازمان   کارکنان   کلیه   را   پژوهش 

  از   ها نامه پرسدددش   پایایی   تعیین   جهدت  شددددند.  انتخدا   نمونه  عنوان به   نار   103 گیری تصدددادفی سددداده نمونه 

  شدد.   اسدتااده   همگرا   و   واگرا  روایی   از  نیز ها  آن  روایی  تأیید   جهت   و   ترکیبی   پایایی   و   کرونباخ   آلاای   های روش 

  مثبت   اثر  انسددانی   منابع   وری بهره   بر   و   ( - 0/ 57)  منای   اثر   سددازمانی  ترومای   بر   هیجانی   هوش   داد   نشددان   نتایج 

  اثر   (. - 0/ 28)   مورد تدأییدد ارار گرفدت  انسدددانی   مندابع  وری بهره   بر  نیز   سدددازمدانی  ترومدای اثر منای   دارد.   ( 0/ 30) 

ترومای سدازمانی نیز تأیید شدد  گر  نقش میانجی از طریق    انسدانی  منابع وری  غیرمسدتقیم هوش هیجانی بر بهره 

 انسدانی  منابع   وری بهره  رفتن   باال   جهت   کارکنان   در  هیجانی   هوش   متغیر  با توجه به نتایج پژوهش، (.  0/ 01) 

  اثرات   از  جلوگیری   برای  کارکنان   هیجانی   هوش   به   توجه که،    ضدددمن این   اسدددت.  برتوردار  باالیی   اهمیت   از 

 باشد. مهم و حائز اهمیت می   سازمانی  ترومای   مخر  

 

انسانی نیروی وریبهره ،ی سازمانیتروما هیجانی، هوش  :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
(  )   وریبهره  در   ممکن  سطح   باالترین  به  دستیابی  سازمانی  هر  هد   ترینمهم

 ناظر   چنینهم  است؛(  )  کارایی  و(  )  اثربخشی  بر  ناظر  وریبهره  است.

)  است  افراد  عملکرد   سطح  باالترین  با  هاییفرآورده  و   نتایج  از   ایمجموعه  بر

 در   زندگی  باالی  کیایت   و  بهتر  زیستی   ارتقایعنوان  به  را  ماهومی  وریبهره  (.

 رفاه  زندگی،  سطح  رفتن  باال  موجب   باال،  وریبهره  (.)  کندمی   تداعی  ذهن

  کار   و  کسب   موفقیت،  این  و  شودمی  زندگی  کیایت   و  ملی  راابت   وااعی،  درآمد  راه  از  اجتماعی

  (.)  شودمی  منجر   جامعه  در  زندگی  کیایت   شدن  بهتر   به  و   دهدمی  رونق  را

  اما   .  کار  انجام  هایروش  و  ابزار  سرمایه،  انسانی،  نیروی  عبارتنداز،  وریبهره  در  کارآمد  عوام 

  عوام   سایر  و  ابزار  سرمایه، به   کهآن  از  بیش  صنعتی  و  ااتصادی  مختلف  هایبخش  در  وری بهره

  از   یکی  انسانی  نیروی  وریبهره  وااع،  در  دارد  بستگی   انسانی  عوام   به  باشد،  داشته  بستگی

 در  تالش  و  سعی  گونه  هر  و   شودمی  محسو   سازمانی  وریبهره  هایفرضپیش  تریناساسی

  اگر   یعنی  (.)   معناست بی  کارکنان  وریبهره  وجود  بدون  سازمان  وری بهره

  انسانی  نیروی  فااد  اما  باشد،  برتوردار  امکانات   و   فناوری  بهترین  و  سرمایه   بیشترین  از   سازمان
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)  رسید  نخواهد  تود  اهدا   به   باشد، باانگیزه  و  مولد

  داد برون  نسبت  سنجیدن  با  ()  انسانی  منابع   وریبهره  شاتص  لذا  (.

  است  برتوردار  بسزایی  اهمیت   از  ها شاتص  سایر  میان  انسانی  منابع  داددرون  به  انسانی  منابع

 سازمان  در  انسانی  مسائ   (.)

 یکم  و   بیست   ارن  در  حال،  این   با.  است   داشته  ارار  سازمانی  رهبران  و  مدیران  توجه  مورد  همواره

 شدید  راابت   و  شدن  جهانی  پیچیده  شرایط  در  و  چندملیتی  و  بزرگ  هایسازمان  ظهور  با  و

  است  شده  گذشته  از  ترعمیق  بسیار  توجه  این  وری،  بهره  و  سود  حداکثر  کسب   برای  هاسازمان

  زیادی   های کوشش  انسانی،  منابع  وری بهره  سازی مدل   تصوص  در  (. )

 اند،داده  انجام  را  بدیلیبی  هایتالش  عرصه  این  در  که  دانشمندانی  جمله  از  و  است   گرفته  صورت

  وریبهره  به  مربوط  متغیر  هات   اسمیت   گلد  و  هرسی  کرد.  اشاره  اسمیت   گلد  و  هرسی  به  توانمی

  معرفی  سازگاری و اعتبار بازتور، انگیزش، سازمانی، حمایت   وضوح، توانایی، را انسانی نیروی

  و   درک   در  روشنی  به  وضوح  است.  وظیاه  یک  درست   رساندن  انجام  به  ادرت  توانایی  کنند.می

  کارکنان  که  حمایتی  به  سازمانی،  حمایت  شود. می  اطالق  آن  چگونگی  و   مح   کار،   نحوه  پذیرفتن

  مادی   حوزه  در  هم  هارسانیکمک  این  دارد.  اشاره  دارند،  نیاز  آن  به  کار   اثربخشی   به  دستیابی  برای

  است  کار  انجام  به  تمای   و  شوق  و  شور  معنای  به  انگیزش  ماهوم  است.  مادی  غیر  حوزه  در  هم

  اعتبار  باشند.  مطلع  کار  انجام  کیایت   از  پیوسته   که  دهدمی  اجازه  کارکنان  به   مناسب   بازتور  و

 عنوانبه  نیز  محیطی،  کند.سازگاری می  بیان  را   مدیر  تصمیمات  بودن  مشروع   و  اانونمندی  مناسبت،

)  شودمی  تعریف   اطرا   محیط  با  انطباق  برای  سازمان  توانایی  درجه

  اجتماعی،   مناسبات  انسان،  شخصیت  که  بود  آن  بر  سعی  میالدی،  نوزدهم  ارن  اواتر  از  (.

  به   ایپدیده  بین  این  در  شود.  بررسی   متااوت   هایپدیده  به   نسبت   او  شناتت   و  تاکر  چگونگی

(  ) پیاژه  (.) بود  چشمگیری  و جذا  بسیار   کشف هوش، نام

  براى  انسان  که   بود  باور   این  بر   او  دروااع،  کرد.  تلقى  تارج  جهان  با  فرد  انطباق   نوعى  را  هوش

 هوش  از مطالعات این سیر آورد فراهم را محیط با تویش انطباق وسای  باید تود حیات ادامه

)  است   کرده  حرکت(  )  هیجانی  هوش  سمت   به  منطقی

  های توانمندی  در  احساس  و هیجان  جایگاه  تاسیر  و   تشریح  در  سعی هیجانی  هوش  (.
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  و  غیرشناتتی  هایمهارت  از   ایمجموعه  شام   و  ()  دارد  انسانی

  مقاوم   هیجانات  و  بیرونی  فشارهای  و  مطالبات  مقاب   در  را  فرد   ظرفیت   که  است   هاییتوانایی

 کره نیم   به  مربوط  که  هیجانی  هوش  (.)  سازندمی

 مناسب   طور   به   احساس   بیان  دیگران،  و   تود   احساسات  سنجش   و  برآورد   فرایند  باشدمی  مغز  راست 

 (. )   است   بهتر   زندگی  برای  احساس  تعدی   و  تنظیم  هیجانی،  اطالعات  پردازش  و 

 توانایی  شام  که  کردند  تعریف   اجتماعی   هوش   از  ی مجموعه   زیر   را   هیجانی  هوش   مایر  و  سالوی 

 این   از   استااده    و ها  آن   بین   شدن   اائ    تمایز   دیگران،   و   تود   هیجانات   و   احساسات   بر   کنترل 

)  است   اشخاص   افکار   و  اعمال   هدایت   برای   اطالعات

 مدیریت  عدم   و   ها هیجان  به   اعتناییبی  (.

  گاهی  (.)  باشد   داشته پی   در   سازمان   برای   را   گزافی   های هزینه   تواند می ها  آن 

  ترومای  گردد.  ()  سازمانی  ترومای   باعث   تواندمی  هاشوک   و  ضربات  این

 اثرات  بررسی  آن   هد    که  است  سازمانی  رفتار  عرصه  در   جدید  هاینظریه  از  یکی  سازمانی

  است  جمعی  تجربه  یک  سازمانی  ترومای   است.   سازمان  و  گروه  فرد،  بر   جسمی  و  انیرو  جانبی

 دائم  یا  موات   پذیریآسیب   باعث   و  بردمی  بین  از  را  سازمان  حااظتی  ساتتار  و  سازمانی  دفاع  که

  برتی  تطاست.   و آزمایش حال   در همیشه سازمان  (.)  شودمی  سازمان

  هر  کنند.می  مقاومت   آن  مقاب   در  دیگر  برتی  و  پذیرندمی  را  تغییر  برتی  شوند،می  ادغام  هم  با

  انی رو  ضربات  تواندمی  شکست   یک  تجربه  راستا  این  در  و  دندهمی  رخ  جدیدی  اتاااات  روز

 یا  زندگی  در  را  جدی  تطر  یک  فرد  (.)  آورد  وارد  کارکنان  به  را  ناپذیریجبران

  آن   تجربه  صورت  در  و  اندنکرده  تجربه  را  آن  دیگران  که  کندمی   تجربه  تود  جسمی  سالمت 

 فضای  و  محیط   با  و  است   کرده  کار   آن  در  سال  چندین  که  سازمانی  در  یا  ،شوندمی  تنش  دچار

 را  تود  سازمان  ،سازیکوچک  تاطر  به  است   مجبور  اکنون  گرفته،  تو   تود  همکاران  و  ارتباطی

 آشاته   داتلی  محیط  و  یافته  کاهش  سازمان  به  کارکنان  وفاداری  روانی،  ضربات  اثر  در  کند.  ترک 

  که دهندمی نشان تود از متنوعی رفتارهای انی،رو ضربات مقاب  در هاسازمان شود.می سمی و

 آن  برای  صحیحی  تدابیر  و  بپذیرد  را  آن  وااعیت  انکار  جایه  ب  نخست   مرحله  در  است   بهتر

  عصر  در  شدهمطرح  جدید  چهره   بعنوان  روانی،   ضربات  از  کارکنان   حافظ  سازمان  اندیشد.بی
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 سالم  محیط  ایجاد  و  روانی  ضربات  مقاب   در  کارکنان  از  حااظت   هد   با   دانشی   هایسازمان

  روانی  ضربات   بروز از جلوگیری برای  را  هاییبرنامه و  بوده یادشده مشکالت رفع  پی در اداری

  در  معموالً  اند،شده  تروما  دچار  که   هاییسازمان  (.)  دهدمی  ارائه  آن  درمان  و

  ارار  نزولی  حالت  درها  آن  عملکرد  و   گیرندمی  ارار  منابع   کاهش  و   ورشکستگی  رکود،  حالت 

  (.) دارد

  اثربخشی   مدل  عنوان  با  پژوهشی   در    ()

 که دادند نشان کارکنان وریبهره و سازمانی شهروندی رفتار به دستیابی مبنای بر معنوی رهبری

  ()  دارد  مثبتی  تأثیر  کارکنان  وریبهره  و  سازمانی  شهروندی   رفتار  بر  معنوی  رهبری

  در   پرداتتند.  بنگالدش  کشور  در  کارکنان   وریبهره  بر   سالمت   تأثیر   بررسی  به  پژوهشی   در  

  گرفته   بهره  سال  65  تا  15  دهندگانپاسخ  آماری   اطالعات  از  نامهپرسش  از  استااده   با   پژوهش  این

  شرایط   بهبود   داد  نشان  روستایی  و  شهری  هایمکان  سالمت   به   بازده  نرخ  تحلی   و  تجزیه  .ش

  ( )  )  دارد  بنگالدش  کشور  در  کارکنان   وریبهره  بر   بیشتری  تأثیر  سالمت 

 کاهش  بر  آن  تأثیر  و  کشاورزی  بخش  تولید  عوام   وریبهره  بهبود  بین  رابطه  مطالعه  به  

  متغیرهایی  بر  عالوه داد، نشانها آن مطالعات نتایج  پرداتتند. توسعه حال  در کشور  113 در فقر

  کاهش  بر  که   دارد  وجود  نیز  دیگری   تأثیرگذار  متغیرهای  وری؛بهره   و  ملی   ناتالص  تولید  همچون

  متغیرهای   وجود  دهنده  نشان  و  بوده  کوچک  آنان  پژوهش  های مدل    که  چرا  مؤثرند  فقر

  مربیان  فرسودگی شغلی عنوان با درپژوهشی   بود. دیگری تأثیرگذار

  عام    این   و   داشتند   هیجانی   تخلیه   احساس  جودو  مربیان  که  رسیدند  نتیجه  این  به  ترکیه  جودو

  و  بود   شده   کارشان   در  پوچی   احساس  و   شان ورزشکاران   و  مربیان  بین   ارتباطی   فاصله   ایجاد  موجب 

شغلی   حالت   این     داشت.   ورزشکاران   و   مربیان   برای   منای   تجار    و   اثرها   درنهایت   فرسودگی 

  سازمانی  شهروندی   رفتار  و  سازمانی  هویت  رابطه  بررسی   عنوان   با   پژوهشی  در    ( ) 

  هویت   بین   که   دادند   نشان   جوانان   و   ورزش   ک    اداره   کارکنان   در   هیجانی   هوش   میانجی   نقش   با 

 شهروندی  رفتار   با   آن   های مؤلاه   و   هیجانی   هوش   بین   و   هیجانی   هوش   با   آن   های مؤلاه   و   سازمانی 

  رابطه   در   را   میانجی   نقش   تواند نمی   هیجانی   هوش   اما   دارد،   وجود   دار ی  معن   و   مثبت   ای رابطه   سازمانی

  متغیر   دو   بین   که   گات   توان می   بنابراین   باشد.   داشته   سازمانی   شهروندی   رفتار   و   سازمانی   هویت   بین 
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  نقش   به   نیازی   و   دارد   وجود   دار ی معن   رابطه   طبیعی   طور   به   سازمانی   شهروندی   رفتار   و   سازمانی   هویت 

  در    ( )  نیست  ارتباط  این  براراری   برای   هیجانی  هوش  میانجی 

 و   شغلی  استرس  هیجانی،  هوش   راهنمایی،   مقطع   معلمان   در   شغلی   تشنودی   عنوان   با   ای مطالعه 

  پرداتتند.  شده  اشاره  متغیرهای  میان  رابطه  بررسی  به  بینپیش  متغیرهایعنوان  به  توداثربخشی

  هایبینپیش  اثربخشی،  تود  و  شغلی  استرس  هیجانی،  هوش  که  داد  نشان  مطالعه  این  هاییافته

   دارند.  آن  بر   مستقیمی   تأثیر   و  بوده   شغلی  تشنودی   برای   مناسبی 

  میانجی  نقش  به  توجه  با   شغلی  تشنودی   بر  هیجانی   هوش  تأثیر  بررسی  عنوان  با   پژوهشی  در

  فردی   موفقیت  نقصان  و   شخصیت   مسخ   هیجانی،  ناهماهنگی  هیجانی،  تالش  شغلی،   فرسودگی

 ناهماهنگی  بر  هیجانی  هوش  که  دادند  نشان  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  هایدانشکده  کارکنان  در

  مسخ  فردی،  موفقیت   نقصان  شغلی،  تشنودی  هیجانی،  تالش  هیجانی،  فرسودگی  هیجانی،

  شغلی،   رضایت   فردی،  موفقیت   نقصان  هیجانی،  فرسودگی  بر  هیجانی  ناهماهنگی  و  شخصیت 

  و  فردی  موفقیت  نقصان شغلی، رضایت  هیجانی، فرسودگی بر هیجانی تالش و  شخصیت  مسخ

 نقصان  نهایت در  و  شغلی  تشنودی  فردی،  موفقیت   نقصان  شخصیت،  مسخ  بر  هیجانی  فرسودگی

  بررسی   عنوان  با  پژوهشی  دردارد.  تأثیر شغلی  تشنودی  بر  فردی  موفقیت 

  بین  که  رسیدند  نتیجه  این  به  ان حسابرس   عملکرد  و  معنوی  هوش  و  هیجانی  هوش  بین  رابطه

 رابطه  عملکرد  و  هیجانی  هوش  بین  ،دارد  وجود  داریمعنی  رابطه  معنوی  هوش  و  هیجانی  هوش

  حسابرس   عملکرد  و  معنوی  هوش  بین  رابطه  هیجانی  هوش  نهایتدر  و  دارد  وجود  داریمعنی

  اثربخشی   و  هیجانی  هوش  بین  رابطه  عنوان  با  پژوهشی  در    ()  کند.می  گریمیانجی  را

  ( )  دارد.  داریمعنی  و  مثبت   تأثیر  آموزشی  اثربخشی  بر  هیجانی  هوش  که  دادند   نشان  آموزشی

 پرداتتند.  آن  از ناشی روانی ضربات و تالایت  نوآوری، در شکست  آثار به .

  از   ناشی  روانی   ضربه  بر  غلبه  ماکروسافت،  شرکت  در  گروه  دو  میدانی  مطالعه  و  بررسی  با ها  آن 

  یادگیری   سامانه  یک   و  توانند  بحرانی  بسیار  را  آن  پذیرش  عدم  چنینهم  و  نوآوری  در  شکست 

  که   را  فناوری  و   مشتریان  رهبران،  نقش  ایشان  کردند.  معرفی  آن  درمان  برای  را   نوآوری  مربوط

  عنوان  با  ایدرمقاله    ()    کردند.  وصف   اساسی  بسیار   کند،می  فعالیت   آن  در  فرد

  دچار   که   بیمارانی  از  حمایت   مراکز  بندیطبقه  به   انیرو  ضربات  با  مقابله  هایسیستم  طراحی
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 ارائه  به    نام  به  ایرایانه  سامانه  یک  طراحی  با  نویسندگان  پرداتتند.  اند،شده  انیرو  ضربات

  کمک   بیماران  به  ها،آن  فعالیت   و  تخصص  سطح  و  انیرو  ضربات  مراکز  جغرافیایی،  اطالعات

 () کنند. پیدا را  درمان مرکز  بهترین  ممکن، زمان تریننزدیک در که کردند

  به  بازماندگان  با  کار  انیرو  ضربات   اجتماعی  اثرات  بررسی  عنوان   با  پژوهشی  در  

  سازمان  در  اجتماعی  مددکاری  هایبرنامه  وجود  لزوم  و  انیرو  ضربات  اجتماعی  اثرات   بررسی

 به   ،انیرو  ضربات  مااهیم  تبیین  ضمن  افراد،  به  وارده  انیرو  ضربات   بررسی  باها  آن   پرداتتند.

 یک  تاتمه  در  و  نموده  اشاره  انیرو  ضربات  ایجاد  در  افراد  فرهنگی  زمینه  و  اتالق  نقش

    ( )  کردند  ارائه  انیرو  ضربات  اداره  برای  گانه  یازده  دستورالعم 

  کارکنان   تدمت   ترک   میزان  بر  سازمانی  ترومای  ایجادکننده  عوام    تأثیر  عنوان  با  پژوهشی  به

  ترک  و  سازمانی  ترومای  کنندهایجاد  ابعاد  بین  که  بود  آن  از  حاکی  پژوهش  نتایج  پرداتتند.  نظامی

  متااوت  عوام   این  از  یک  هر   تأثیرگذاری  سهم  و  دارد  وجود  داریمعنی  رابطه  کارکنان،  تدمت 

  سازمانی   پست   و   تدمت   سنوات  استخدام،  نوع  جنسیت،  اساس  بر  تأثیر   این  چنینهم  است.

   است. متااوت یکدیگر با کارکنان

 در   و  باشند  داشته  توبی  عملکرد  و  بهینه  وریبهره  بخواهند  سازمان  کارکنان  اگر  بنابراین

  برتی   به   ای،حرفه  و  فنی  توانایی  کنار  در  باید  برسند،  تود  اهدا   به   دیگران  با  همکاری   سابقه

 بتوانند  تا  باشند  مجهز  شود،می   نامیده  هیجانی  هوشها  آن  مجموعه  که  تاص  هایویژگی  از

 رواین  از  نمایند.  جلوگیری  سازمانی  ترومای  ایجاد  از  تود  احساسات  و  هاهیجان  مدیریت   ضمن

  با  تا  دارد  ضرورت   ،دارد  کشور  توسعه  در   انسانی  منابع  وریبهره   مقوله  که   اهمیتی  به  توجه  با

  انسانی   منابع   توسعه  و  رشد  به   کشور  مختلف  هایحوزه  متولیان  وری،بهره  ارتقای   به  تاص  توجه

  توضیح   به  زیادی  محققان  انسانی  منابع  وریبهره  بر  مؤثر  عوام   تصوص  در  تاکنون  نمایند.  کمک

  بر   هیجانی  هوش   تأثیر  بررسی  به  حاضر  پژوهش  رواین  از  پرداتتند.  آن  ارتقاء  دالی   تبیین  و

به    با  انسانی  نیروی  وریبهره  مدل  است.  پرداتته  سازمانی  ترومای  میانجی  متغیر  نقشتوجه 

  شماره  شک   شرح  به  دهدمی  نشان  را  پژوهش  متغیرهایی  میان  موجود   روابط  که  پژوهش  ماهومی

  وریبهره  مستق ،  متغیر  هیجانی  هوش  شودمی   مشاهده  مدل  این  در  که  طورهمان  باشد.می  1

 است.  شده گرفته نظر در میانجی متغیر سازمانی ترومای و وابسته متغیر انسانی نیروی
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() 

 

 روش 

 گیرینمونه روش  و  نمونه  آماری،  جامعه

 نوع   از   توصددیای   ها داده   گردآوری   شددیوه  جهت   از   و   کاربردی   هد    اسدداس   بر   حاضددر  پژوهش 

 کمک   به   ها داده   و  گردید   اسددتااده   نامه پرسددش   از   مدل   های داده   آوری جمع  برای   باشددد. می   همبسددتگی 

اداره کد  بندادر و دریدانوردی    شدددد.   تحلید      افزار نرم  جدامعده آمداری پژوهش راکلیده کدارکندان 

چابهارتشددکی  دادند. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان اسددتااده شددد. براسدداس این جدول 

 آوری شد. نامه جمع پرسش   97نامه توزیع گردید که از این تعداد  پرسش 103

 

 ابزار پژوهش
  مدل   این   است،   شده   استااده     ( )   نامه پرسش   از   هیجانی   هوش   سنجش   جهت 

  و  هیجان  کاربرد  دیگران،   احساسات   ارزیابی  شخصی،  هیجانات   ارزیابی   بعد  چهار   و   سؤال  16  دارای 

      ( )   نامه پرسش   از   سازمانی   ترومای   سنجش   برای   باشد. می   هیجانات   تنظیم 
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  برای   درنهایت   گردید.   استااده   ال ؤ س   25  با   فناوری   و   اهدا ،ساتتار   محیط،   افراد،   بعد   5  بر   مبتنی 

  گردید.   استااده     گلد   هرسی   مدل   از   انسانی   نیروی   وری بهره   سنجش 

  سازگاری   و   بازتور   درک،   و   شناتت   توانایی،   اعتبار،   انگیزش،   سازمانی،   حمایت   بعد   7  دارای   مدل   این 

  نتایج   بود.   ای گزینه   پنج   لیکرت   طیف   پژوهش   االت ؤ س   به   دهی پاسخ   مقیاس   باشد. می   سوال   26  با 

  طریق  از  ها، داده   گردآوری   ابزار   روایی   بررسی   است.   شده   آورده   1 جدول   در  پایایی  و   روایی   آزمون 

  صورت   همگرا   روایی   و   ( )   شده   استخراج   واریانس   متوسط   آزمون 

  باشد،   0/ 5  از   بیشتر   ،     مقدار   هرگاه   ،   دیدگاه   اساس   بر   پذیرفت. 

  مقادیر   و (  )   افزونگی   یا   حشو   مقادیر   نهایت، در   باشد. می   تأیید   مورد   سازه   روایی 

 کنند.   تأیید   را   سازه   روایی   تا   باشند   داشته   مثبتی   مقدار   باید   (، )   متقاطع   یا   اشتراک 

 

  
 

 

     
    -  - 

      

 

 ارار  ابول  ااب  محدوده در  مدل، روایی  و  پایایی به  مربوط مقادیر همه ،1  جدول  اسدداس بر

 گردد.می تأیید نظر مورد  هایشاتص  بنابراین، و دارند

 
 هایافته
  ساتتاری  مدل   بررسی   به   پژوهش،   های داده   تحلی    و   تجزیه  منظور   به   بخش،   این   در 

 پرداتته    شاتص   و     آماره   تعیین،   ضریب  همبستگی،   ضریب  مقادیر  تحلی    طریق   از 

   شود. می 
 

،𝐺𝑜𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅

 

 نشددان   را  همبسددتگی   ضددریب مقادیر   اسدداس  بر  پژوهش   ماهومی   مدل   ارزیابی  2  شددک  

 دهد. می 
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  شددود. می اسددتااده   آماره مقادیر از  متغیرها بین  روابطداری معنی بررسددی  برای ،چنینهم

 دهند.می نشان را   آماره مقادیر ،3  شک 
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   دیدگاه   اساس   بر   شود. می   استااده     مقدار   از   مدل   بینی پیش   ادرت   بررسی   برای   طرفی،   از 
  برای   اوی   و   متوسط   ضعیف،   مقادیر عنوان  به   0/ 36  و   0/ 25  ، 0/ 01  مقدار   سه       ( ) 

  دهد، می   نشان   که   بوده   2/ 28  با   برابر     شاتص   مقدار   ، 1  جدول   اساس   بر   شود. می   گرفته   نظر   در   
  از   متغیرها،   بین   عّلی   روابط داری  معنی   سنجش   برای   است.   برتوردار   اوی   برازش   از   نظر   مورد   مدل 

  از   بیشتر   باید     آماره   مقدار   ، 0/ 05  از   تر پایین داری  معنی   سطح   اساس   بر   شود. می   استااده     آماره   شاتص 
  شود. نمی   گرفته   نظر   در   مهم   الگو،   در   نظر،   مورد   پارامتر   باشد،   1/ 96  از   کمتر     آماره   مقدار   اگر   و   باشد   1/ 96
  بین  همبستگی  دهد می  نشان  که  است   1/ 96 تر بزرگ  روابط   همه   برای   آماره   مقدار  ، 3 شک   اساس  بر 

  ضرایب   تمامی   3  شک    مطابق  است.   دار ی معن   تود   به   مربوط   پنهان  متغیرهای   با   مشاهده ااب    متغیرهای 
  در   را   متغیرها   میان   روابط   و   سؤاالت   تمامی   بودن   دار ی معن   امر   این   که   هستند   بیشتر   2/ 58  از   داری  معنی 
  درستی به   اصلی   های متغیر   تمام   گرفت   نتیجه   توان می   بنابراین   دهد؛ می   نشان   0/ 99  اطمینان   سطح 

  های فرضیه   آزمون   به   توان می   مقیاس   این   از   حاص    های یافته   به   عنایت   با   و   است   گرفته   ارار   موردسنجش 
 دهد. می   نشان   را   پژوهش   های فرضیه   آزمون   ، 2  جدول   پرداتت.   پژوهش 
 

 

      

 

  -    

  -    

  -    

     

  -    

  -   

  -    

 -   
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 اگر  ولی   شود می   انسانی  نیروی  وریبهره   افزایش   باعث  هیجانی   هوش  ، 2  جدول   اساس   بر 

 شد.  تواهد   انسانی   نیروی   وری بهره   کاهش   باعث  شوند،   انی رو    ضربات   دچار   سازمان   کارکنان 

 کمتر  اند، شده روانی    ضربات  دچار   کارکنان   آن،   در   که   هایی سازمان   دهد،می   نشان   موضوع   این 

 دهد.می   تقلی   را   آنان   وری بهره   موضوع،   این   و   کنند می   توجه   تود   هیجانات   و   احساسات   به 

 

 گیرینتیجه و بحث
  ها، سازمان  دردسترس  ااتصادی  منابع  کمبود  سبب   به  که  ریممی   سر  به  عصری  در  امروز

  شود.   تلقی  هاسازمان  موفقیت   اصلی  عناصر  از  یکیعنوان  به  تواندمی  منابع  این  از  مؤثر  استااده

  پذیرفته   سازمانی  سرمایه  و  داراییعنوان  به  آن  اهمیت   که  سازمانی  ااتصادی  منابع  ترینمهم  از  یکی

  باشند.میها آن کارایی و اثربخشی عام  ترینمهم انسانی، منابع است. انسانی  نیروی است، شده

  شرایط،   این  در  دارند.  نیاز  بهینه  عملکرد  با  مؤثر  کارکنان  به  تود  اهدا   به  دستیابی  برایها  آن 

  وری بهره  و  مستمر  ارتقاء  در  که  کارکنان  توانمندی  و  هاظرفیت   مستمر  توسعه  و  بهبود  برای  تالش

  برتوردار   زیادی  بسیار  اهمیت   از   آنچه  رو،ازاین  است.  ناپذیراجتنا   امری  هستند،  موثر  هاسازمان

)   دهدمی  ارار  تأثیر  تحت   را  انسانی  نیروی  وریبهره  که   است   عواملی   شناسایی  است،

  انسانی   نیروی  وریبهره  بر  هیجانی   هوش  تأثیر  بررسی  پژوهش  این  اصلی  هد   (.

  وریبهره  بر  هیجانی  هوش  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  .بود  سازمانی  ترومای  میانجی  متغیر  نقش  با

 با  نتایج  این  دارد.داری  معنی  و  مثبت   تأثیر  سازمانی  ترومای  میانجی  متغیر  نقش  با  انسانی  نیروی

      )  های یافته

  است.نتایج  سازگار  هعمد  صورتهب  (  

  رو   این  از  دارد.داری  معنی  و   مثبت   تأثیر  انسانی  نیروی  وریبهره  بر  هیجانی  هوش  که  داد  نشان

  اهمیت  از  انسانی  نیروی  وریبهره  رفتن  باال  جهت   کارکنان  در   هیجانی  هوش  متغیر  به  توجه

  نظر   از  برتوردارند  اوی  هیجانی  هوش  از  که  افرادی  که  گات   باید  است.  برتوردار  زیادی

  تود  احساسات  و  ندارند  نگرانی  یا  ترس  به  گرایشی  هیچ  و  اندسرزنده  و  شاد  متعادل،  اجتماعی

 تعهد،  برای  چشمگیری  ظرفیت   آنان  کنند.می  فکر  مثبت   تود  به  راجع  و  بیان  مستقیم  طورهب  را

  و   دلسوز  بسیار  دیگران  با  تود  رابطه  در  و  دارند  اتالای  چارچو   ابول  و  مسئولیت   پذیرش

  راحت بسیار تود با چنینهم آنان برتوردارند. مناسبی و سرشار غنی، زندگی از و اندبامالحظه
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  دیگران،   به   نسبت   هستند  برتوردار  باالتری  هیجانی   هوش  از   که  کارکنانی  کنند.می  برتورد

  بیشتر  کارکنانی  چنین  در  تحولی  هایتصیصه  و  تعهد  سطح  چنینهم  دارند.  کمتری  پذیریآسیب 

  هاسازمان  و  دیگران  برای  بلکه  تودشان،  برای   تنها  نه  که  اندنتایج  به  دستیابی  تواهانها  آن  است.

  کاری   نتایج   کسب  با  و  کنندمی   عم   تراثربخش  تیمی  کارهای   در  کارکنان،  اینگونه  باشد.  ماید  نیز

  با   هاانسان  تعام    در  مرکزی  و  اساسی  نقش  هیجانی   هوش  هستند.  سازمان  ناع  به  بیشتر   بهتر،

  و   منای  تأثیر  سازمانی  ترومای  بر  هیجانی  هوش  که  داد  نشان  چنینهم  نتایج  دارند.  یکدیگر

 مخر   اثرات  از   جلوگیری  برای   کارکنان  هیجانی  هوش   به  توجه   رو   این  از  دارد.  داریمعنی

  بر  سازمانی  ترومای   که  داد  نشان  نتایج   است.  برتوردار  فراوانی  اهمیت   از  سازمانی  ترومای

  دارد.داری معنی و منای  تأثیر انسانی نیروی وریبهره

  درونی،   روابط  بر  تمرکز  محیط،  و  سازمان  بین  ما  مرز  شدن  بسته  به  منجر  سازمانی  ترومای

  در  ناامیدی  و  ترس  روحیه  شدن  حاکم و  افسردگی  وجود   سازمان،  در  اضطرا   و استرس  شروع

  هوش  که  داد  نشان    نتایج  (.)  شودمی  سازمان

  و   مثبت  تأثیر  سازمانی  ترومای  میانجی  متغیر   طریق  از  انسانی  نیروی  وری بهره  بر  هیجانی

  سویی   از  شود.می   تضعیف  شانوریبهره  هستند  ترومازدهانشکارکن   که  سازمانی  دارد.داری  معنی

  توجه   با  بخشید.  بهبود  را  کارکنان  وریبهره  توانمی  ،هیجانی  هوش   هایلاهؤ م   افزایش  با  دیگر،

  سازمانی  ترومای  و  انسانی  منابع   وریبهره افزایش    در  هیجانی  هوش  اهمیت   و  پژوهش  نتایج  به

  به   چنینهم   و  هیجانی  هوش  بر  مؤثر  عوام   بررسی  به  که  شودمی  پیشنهاد  آتی  پژوهشگران  به

  روابط   این  بررسی  به  گرددمی  پیشنهاد  پژوهشگران  به  چنینهم  بپردازند.  عوام   این  بندیالویت 

  نمایند. مقایسه را نتایج و پرداتته آماری جوامع سایر در

 
قدردانی   و   تشکر 

از   همکاری  بدینوسیله  و  مس زحمات  و  تمامی  و    محترم   کارکنان ئولین  بنادر  ک   اداره 

 کمال تشکر را داریم.    دریانوردی چابهار 

 

 منافع   تضاد 
 است.  نشده  بیان   نویسندگان  توسط   منافع  تعارض   گونه هیچ 
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