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تأثیر هوش عاطفی بر بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی

 مهدی باقری هشی1
محمد م حدادی2

چکیده:
تحقیق حاضر به بررســی نقش تأثیر هوش عاطفی بر بهره وری کارکنان ســازمان های امنیتی پرداخته و 
هدف از آن بررســی رابطة تأثیر هوش عاطفی بر بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی است. اصلی ترین 
سؤالی که برای نگارش مقاله وجود دارد این است که رابطة هوش عاطفی با بهره وری کارکنان سازمان های 
امنیتی چیست؟ روش تحقیق استفاده شــده روش همبستگی بوده و برای جمع آوری داده های تحقیق از 
پرسشــنامه اســتفاده گردید که دارای روایی و پایایی مناسبی بود. )آلفای کرونباخ پرسشنامه برای هوش 
عاطفــی 0/82، برای متغیر بهره وری عدد 0/87( و نمونه ای به حجم 200 نفر به صورت تصادفی از جامعه 

آماری انتخاب گردید.
برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL و الگوی معادالت ســاختاری استفاده گردید. 
نتایج نشــان داد که هــوش عاطفی کارکنان بر بهره وری تأثیر معنــاداری دارد. افزون برآن، نتایج حاصل 
از فرضیات فرعی از طریق همبســتگی و رگرسیون چندگانه نیز نشــان داد که هوش عاطفی کارکنان با 

بهره وری رابطة معناداری دارد.
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مقدمه
یکی از ویژگی های بسیار مهم فردی هوش عاطفی است. هوش عاطفی در مدیریت مقوله ای بسیار نوین 
با ریشــة روانشناسی است. با توجه به ابعاد گستردة هوش عاطفی و جایگاه مهم آن در زندگی فردی 
و اجتماعی انســان ها، در حوزه های مدیریتی در رفتار سازمانی، نقش آن در بهبود عملکرد مدیران و 
کارکنان ســازمان ها، محور اصلی بسیاری از تحقیقات بوده است. ادبیات مدیریتی بیانگر آن است که 
مهارت های مدیریتی در کل و هوش عاطفی به طور اخص، نقش تعیین کننده ای در موفقیت مدیران در 
محیط کاری دارند )رهنورد، جویبار، 1387:101(. رقابت بسیار زیاد در بین سازمان ها، باعث شده است که 
مدیران سازمان ها از هر فرصتی که بدانند سبب پیشرفت آنها می گردد، استقبال کنند. در 25 سال 
گذشــته تأکید زیادی بر بهره وری بوده است و در این راستا تالش ها شده تا محدودیت های موجود بر 
سر راه کارکنان را به حداقل برسانند تا از این طریق به بهره وری بیشتر دست یابند )رضایی،1382: 131(. 
چراکه نیروی انسانی به عنوان رکن اساسی و مهم ترین عامل در بهبود و ارتقاء مستمر بهره وری سازمان 
و درنهایت بهره وری ملی به شمار می آید و برای داشتن سازمان های بهره ور، نیاز به انسان بهره ور است 
)طاهری،1385: 92(. به نظر می رســد که تأثیر هوش عاطفی در بهره وری به این ســبب باشد که در این 
رویکرد به همه جنبه های انسانی، عاطفی، فردی و بین فردی، ارتباط، مهارت های بین فردی و اجتماعی 
و خودآگاهی در تأمین بهره وری بهینه سازمان و ترغیب کنش های سازنده در محیط کار پرداخته شده 
است. درست است که عملکرد افراد در سازمان ها و محیط کار از جنبه های سخت افزاری و امکانات فنی 
نیز تأثیر می پذیرد، ولی جنبه ها و زمینه های روان شناختی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر محیط کار نقش 

تعیین کننده و مؤثرتری دارند )ساعتچی،1379: 42(.
بیان مسئله

با توجه به اینکه منابع و امکانات محدودی در اختیار ســازمان های امنیتی وجود دارد و بســیاری 
از منابع تجدیدناپذیر هســتند، ازاین رو امکان ارضــای نیازهای نامحدود با تکیه بر چنین منابع و 
امکاناتی هرگز میســر نیســت؛ بنابراین تنها راه منطقی و امکان پذیر، کســب بیشترین بازدهی و 
فایده از کمترین منابع اســت و این نکته در مســئلة بهره وری مستتر است و توجه به آن می تواند 
به نفع خود ســازمان و جامعه ای که ســازمان در آن قرار دارد، باشد. تالش برای بهبود و استفاده 
مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار، ســرمایه، مواد، انرژی و اطالعات، هدف تمامی 
مدیران ســازمان های اقتصادی و واحدهای تولید، صنعتی و مؤسســات خدماتی اســت )طواری و 

دیگران،73:1387(.
 انســان، محوری ترین عنصــر در عرصة مدیریت بــوده که در اعصار مختلــف موردتوجه خاص 
دانشمندان مدیریت قرار گرفته است. در سال 1920 میالدی بررسی نقش توجه به عامل انسانی 
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در محیط کار، در ســیر تکوین نظریه های مدیریت مطرح شــد که مشتمل بر مطالعات هاثورن3، 
نظریه نیازهای انســانی مازلو4 و همچنین نظریه های مک گریگور5، آرجریس6 و دیگران بود. افزون 
براین موارد، اخیراً هوش عاطفی نیز توجه اکثر دانشمندان را جلب کرد و نتایج حاصله از تحقیقات 
نشان گر آن است که در موفقیت افراد و کارایی سازمان ها هوش عاطفی دست کم به اندازه ضریب 
هوشــی افراد دخیل اســت و می توان گفت، با وجود این که نیروی محرک در قرن بیستم، هوش 
منطقی یا بهره هوشی بوده است، اما طبق شواهد موجود در آغاز قرن بیست و یکم هوش عاطفی 

موجب تحوالت خواهد شد )عابدی جعفری، مرادی،64:1384(.
در این تحقیق بهره وری نیروی انســانی به عنوان متغیر وابســته و هــوش عاطفی به عنوان متغیر 
مســتقل فرض شده است و ســعی بر آن اســت تا تأثیر هوش عاطفی کارکنان بر بهره وری آنان 

سنجیده شود.
ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت 
از منافع ملی و انقالب اسالمی و منابع حیاتی کشور از سیاست های کلی چشم انداز 20 ساله است که 
در افق 1404 باید به آن برســیم که در این راســتا ارتش جمهوری اسالمی جزو یکی از سازمان های 
نظامی و دفاعی است که در این امر باید نقش مهمی را در توسعه دفاعی و راهبردی نظامی کشور ایفا 
نماید و ســازمان حفاظت اطالعات ارتش جمهوری اسالمی ایران به عنوان سامانه امنیتی و حفاظتی 
ارتش در حفاظت و صیانت از اهداف این نیروی نظامی کشور سهم بسزایی را ایفا می نماید که برخالف 
سازمان های صرف نظامی یکی از دالیل پایین بودن بهره وری در سامان های امنیتی را می توان به پایین 
بودن هوش عاطفی کارکنان اشــاره نمود که می تواند یکی از معیارهای جذب و اســتخدام و آموزش 
کارکنان سازمان های اطالعاتی و امنیتی باشــد. به هرحال، مسئلة موردتوجه ما در این کار تحقیقی، 

بررسی و کشف رابطه بین هوش عاطفی کارکنان سازمان های امنیتی و بهره وری است.
سؤال تحقیق:

 سؤال اصلی:

این تحقیق به دنبال پاســخ به این سؤال اساسی است که آیا هوش عاطفی کارکنان سازمان های 
امنیتی بر بهره وری آنان تأثیر دارد؟ 

و این سؤال فرعی که آیا بین هر یک از مؤلفه های هوش عاطفی و بهره وری کارکنان سازمان های 
امنیتی رابطه وجود دارد؟

3. The Howthorne Effect

4. Maslow

5. Mc Gregor

6. Argyris
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ضرورت و اهمیت تحقیق
منابع انســانی از اساسی ترین منابع راهبردی هر سازمانی اســت. بدون تردید موفقیت سازمان ها 
به اســتفاده کارامد از منابع انســانی بر پایة علوم رفتاری وابسته اســت. برای رویارویی با چالش 
اســتفاده کارامد از این منابع، شناخت هرچه بیشتر و جامع تر مفاهیم و سازه های مربوط به منابع 
انســانی و ابزارهای خاص آن الزم و مهارت اســتفاده از این سازه ها و ابزارها امری ضروری است. 
امروزه بســیاری از ســازمان ها در حال تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی است 
که انطباق پذیر بوده و با تغییرها ســازگار شوند. دراین میان، تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته و 
ثمربخش برای مدیران و کارکنان به عنوان عنصر کلیدی در مدیریت تغییرهای ســازمانی اهمیت 

فزاینده ای دارد.
هوش یکی از مهم ترین ســازه های فرضی اســت که از زمان مطرح شدن آن توسط آلفرد بینه7 در 
اویل قرن بیســتم همواره برای تبیین موفقیت شــغلی و کارایی به کار رفته اســت. در این میان، 
میزان بهرة هوشــی )IQ( افراد به تنهایی نمی تواند نشــانگر موفقیت و ارتقای بهره وری کاری آنان 
باشد. به گونه ای که نمی توان گفت افرادی که از IQ باالتری بهره مند هستند حتی در زمینه روابط 
اجتماعــی، زندگی عاطفی و... نیز عملکرد بهتری دارند؛ بنابراین ضریب هوشــی باال و به تبع آن 
تحصیالت باال و موقعیت شــغلی خوب نمی تواند موفقیت فرد را در تمامی زمینه ها تضمین کند، 

مگر اینکه فرد ازلحاظ هوش عاطفی )EQ( نیز نمره باالتری کسب نماید.
هوش عاطفی، شــیوه برخورد فرد با مســائل گوناگون کاری و فراز نشــیب های زندگی را نشان 
می دهد. به عبارتی هوش عاطفی مجموعه ای از ویژگی های شــخصیتی اســت که در سرنوشــت 
و ســبک زندگی فرد مؤثر است. این خصوصیات شــخصیتی موجب می شود که فرد از شیوه های 
مناســب برای گذران زندگی و مراحل آن استفاده کند. نکته قابل توجه در راستای هوش عاطفی 

این است که توانایی های هوش عاطفی ذاتی نیستند، آن ها می توانند آموخته شوند.
 افرادی که دارای هوش عاطفی باالتری هســتند، از زندگی رضایت بیشــتری دارند؛ شاداب ترند؛ 
ارتباط بهتری با اطرافیان برقرار می کنند؛ قدرت ســازش بیشــتری با مشکالت دارند؛ دلسوز و پر 
مالحظه اند؛ مســئولیت پذیرند؛ در مورد خود برداشت و نگرش مثبتی دارند؛ مهربان و صمیمی اند 

و بیشتر از افراد دیگر پذیرای تجارب احساسی و هیجانی هستند.
صاحب نظرانی که به بررسی و مطالعة علمی هوش عاطفی پرداخته اند، معتقدند که هوش عاطفی 
می تواند کاربردهای زیادی در وظایف مدیریت ســازمان چــون رهبری و هدایت دیگران، زندگی 

شغلی و زندگی خانوادگی، تعلیم و تربیت و حتی سالمت روانی داشته باشد.

7. Alfred Binet
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با تغییرات به وجود آمده در ســازمان دهی و ســاختار ســازمان های اطالعاتی و امنیتی و ویژگی 
پویایی این سازمان ها توجه به هوش عاطفی کارکنان به هنگام پذیرش و استخدام توسط مدیران 
امری الزم و ضروری اســت. با توجه به اکتســابی بودن هوش عاطفی و لزوم تقویت آن در میان 
کارکنان، این کار تحقیقی سبب خواهد شــد به منظور ارتقای بهره وری و کارایی کارکنان، هوش 
عاطفی در برنامه ریزی های آموزشــی لحاظ و تقویت هوش عاطفی به عنوان یکی از پیش نیازهای 

موفقیت سازمان محسوب گردد.
اهداف تحقیق:

هــدف از انجام این پژوهش بررســی رابطة تأثیر هوش عاطفی کارکنان ســازمان های امنیتی بر 
بهره وری است که می توان آن را به صورت هدف اصلی و اهداف فرعی به صورت زیر بیان کرد:

- هدف اصلی
      بررسی تأثیر هوش عاطفی کارکنان سازمان های امنیتی بر بهره وری

- اهداف فرعی
      بررسی رابطة خودآگاهی کارکنان سازمان های امنیتی با بهره وری

      بررسی رابطة آگاهی اجتماعی کارکنان سازمان های امنیتی با بهره وری
      بررسی رابطة خودمدیریتی کارکنان سازمان های امنیتی با بهره وری

      بررسی رابطة مدیریت روابط کارکنان سازمان های امنیتی با بهره وری

فرضیه های تحقیق:
فرضیة اصلی

     هوش عاطفی کارکنان سازمان های امنیتی بر بهره وری آنان تأثیر مثبت معناداری دارد.

فرضیه های فرعی

1- خودآگاهی کارکنان سازمان های امنیتی با بهره وری آنان رابطة معناداری دارد.
2- آگاهی اجتماعی کارکنان سازمان های امنیتی با بهره وری رابطة معناداری دارد.

3- خود مدیریتی کارکنان سازمان های امنیتی با بهره وری رابطة معناداری دارد.
4- مدیریت روابط کارکنان سازمان های امنیتی با بهره وری رابطة معناداری دارد.

پیشینة تحقیق:
پیشینه تحقیق در ایران

الف- لیال نجاتی )1386( طی پژوهش »بررســی رابطه هوش عاطفی و اثربخشی مدیران مدارس 
متوسط شهر تهران« به این نتایج دست یافته است:

تأثیر هوش عاطفی بر بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



1393 فصلنامه علمی- پژوهشی »امنیت پژوهی«، سال سیزدهم، شماره 45، بهار  28

جامعة آماری شــامل کلیه مدیران مدارس متوســطه شهر تهران بوده اســت. روش نمونه گیری 
خوشــه ای چندمرحله ای بوده کــه تعداد 45 مدیر و به ازای هر مدیــر 8 دبیر به صورت تصادفی 
انتخاب شــدند و بدین ترتیب تعداد کل حجم نمونه به 405 نفر رسیده است. برای تجزیه وتحلیل 
اطالعات از آزمون همبســتگی پیرسون، تحلیل رگرســیون، آزمون تی برای گروه های مستقل و 
تحلیل واریانس، استفاده شده است. نتیجة حاصله بیانگر آن است که مدیرانی که از هوش عاطفی 

باالتری برخوردار هستند، اثربخشی بیشتری در کارشان دارند.
ب- منوچهر جویبار )1384( طی پژوهش »مقایسه هوش عاطفی در میان سطوح سه گانه مدیران 
)عالی- میانی- پایه( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان های تابعه« به این نتایج دست 

یافته است:
وضعیت هوش عاطفی در میان ســطوح مختلف متفاوت بوده و در ابعاد خودآگاهی، خودنظمی و 
انگیزش مدیران سطوح سه گانه با هم تفاوت دارد ولی در دو بعد همدلی و مهارت اجتماعی تفاوتی 

بین مدیران سه سطح مختلف مشاهده نشد.
ج- مینا رحمانی حکیم بیگی )1385( طی پژوهش بررسی و ارزیابی تطبیق توانمندی های هوش 
عاطفی در ارتقاء ارائة خدمات کارکنان نظام بانکداری کشــور )بانک کارآفرین و بانک تجارت( به 

این نتایج دست یافته است:
در این تحقیق به بررسی و ارزیابی تطبیقی توانمندی های هوش عاطفی در ارتقاء ارائه خدمات کارکنان 
نظام بانکداری کشور پرداخته شده است. بدین منظور بانک تجارت و بانک کارآفرین به عنوان نمونه ای از 
بانک های دولتی و خصوصی انتخاب شدند. نمونة تحقیق شامل 96 نفر باجه دار بود. برای تحلیل پاسخ 
آزمودنی ها به سؤاالت پرسشنامه ای از آزمون T استفاده شد و نتایج حاصل نشان داد که هوش عاطفی 

باجه داران بانک کارآفرین از هوش عاطفی باجه داران بانک تجارت بیشتر است.
پیشینة خارجی:

الف - در ســال 2009 پژوهشی در نیجریه به وســیله »نوکا و اهایوزو«8 انجام شد که در آن تأثیر 
هوش عاطفی بر روی کارایی ســازمان ها مورد ارزیابی قرار گرفت. درواقع هدف اصلی این پژوهش 
بررسی رابطه بین ابعاد هوش عاطفی و کارآیی سازمان های کشور نیجریه بود. ابعاد هوش عاطفی 
موردبررســی در ایــن تحقیق عبارتنــد از: خودآگاهی، آگاهی اجتماعــی، مدیریت روابط و خود 

مدیریتی.
نمونة موردبررسی 108 مدیر از تشکیالت سازمانی است.

فرضیه ها عبارتند از:

8.  Nwokah &Ahiauzu
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خودآگاهی کارکنان به کارایی می انجامد.99
خود مدیریتی تأثیر مثبتی بر روی کارایی دارد.99
آگاهی اجتماعی تأثیر مثبت بر روی کارایی دارد.99
مدیریت روابط به کارایی می انجامد.99

 برای جمع آوری اطالعات، از روش میدانی و پرسشــنامه و برای تجزیه وتحلیل اطالعات، از روش 
همبستگی و روش های آماری استفاده شده است.

یافته های پژوهش یک رابطة قوی بین هوش عاطفی و کارایی سازمان ها را نشان می دهد. همچنین 
بیان می کند که وابستگی مثبت بین همة ابعاد هوش عاطفی و کارایی سازمان ها وجود دارد.

(Nwokah & Ahiauzu,2009,PP.864-881)

ب - »شین و سوسانتو«9 در سال 2010 در پژوهشی، رابطه بین هوش عاطفی، سبک های مدیریت 
تعارض10 و عملکرد شغلی را در دولت های منتخب کشور اندونزی مورد بررسی قرار دادند.

در این تحقیق دو نوع ســبک مدیریت تعارض شــامل مصالحه ای11 و انسجامی12 مورد بررسی 
قرار گرفتند.

نمونة موردبررســی شــامل 300 نفر از کارمنــدان دولتی از دو بخش محلی و یک اســتان بود. 
فرضیه های تحقیق عبارت اند از:

هوش عاطفی با سبک انسجامی همبستگی مثبت دارد.99
هوش عاطفی با سبک مصالحه ای همبستگی مثبت دارد.99
سبک انسجامی با عملکرد شغلی همبستگی مثبت دارد.99
سبک مصالحه ای با عملکرد شغلی همبستگی مثبت دارد.99
هوش عاطفی با عملکرد شغلی همبستگی مثبت دارد.99
سبک انسجامی بین هوش عاطفی و عملکرد شغلی نقش واسطه دارد.99
 سبک مصالحه ای بین هوش عاطفی و عملکرد شغلی نقش واسطه دارد.99

بــرای جمــع آوری اطالعــات، از روش میدانی و پرسشــنامه و بــرای تجزیه وتحلیــل اطالعات 
جمع آوری شده، از روش رگرسیون استفاده شده است.

جنبة نوآوری و جدید بودن مقاله:
تاکنون تحقیقی از این نوع و با این ماهیت در کشور و سازمان های امنیتی انجام نگرفته است، 

9. Shih & Susanto

10. CMS s(Conflict Management Styles)

11. Compromising

12.  Integrate

تأثیر هوش عاطفی بر بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



1393 فصلنامه علمی- پژوهشی »امنیت پژوهی«، سال سیزدهم، شماره 45، بهار  30

ولی در مقایسه با تحقیق نوکا و اهایوزو )2009(، هافستد به نتایج مشابهی دست یافت. در مطالعه 
آن ها، هوش عاطفی کارکنان موجب کارایی می شد.

 در ضمن این پژوهش، افزون بر بررســی رابطة معناداری مؤلفه های هوش عاطفی بر بهره وری از 
طریق رگرسیون خطی اثر هوش عاطفی را از طریق نرم افزار LISREL مورد بررسی و تجزیه وتحلیل 

قرار داده است.
چارچوب نظری تحقیق:

1- سازمان های امنیتی

سازمان های امنیتی به سرویس هایی اطالق می شــود که هرگونه تعرض اطالعاتی پنهانی حریف 
و دشــمنان احتمالی یا واقعی را به حوزه اطالعات و عملیات خودی کشــف و خنثی می نمایند. 

)رشیدزاده،17:1382(
وظایف سازمان های امنیتی

تأمین امنیت ملی کشــور، حفاظت از دستاوردها و نوآوری های کشور، جلوگیری از نفوذ بیگانگان 
در ســاختار سیاســی، نظامی، فرهنگی، جلوگیری از رخنه عوامل بیگانه در سطوح تصمیم گیری 
نظــام، یافتن نقاط ضعف و آســیب پذیری های داخلی و گزارش به موقع آن به مســئوالن، مخفی 
نگاه داشتن نیازمندی های اساسی داخلی، کشف زمینه های تبهکاری، خرابکاری و براندازی حریف 
و دشــمنان، حراســت از تأسیســات مهم و حیاتی، حفظ جان مقامات سیاســی، مذهبی و ... و 
جلوگیری از ســرقت امکانات خودی توسط عناصر بیگانه بخشی از مهم ترین وظایف سازمان های 

امنیتی است. )همان: 20(
2- مفهوم هوش عاطفی

هوش عاطفی از حالت شــناخت و عاطفه )هیجان( تشکیل شده است. هوش عاطفی عبارت است 
از: استفاده از عواطف برای حل مسائل و داشتن یک زندگی مفید، خالقانه و سازنده. در اینجا مغز 

و قلب یا هوش و عاطفه هر دو به کمک هم می شتابند )زارعی، 77:1388(.
 هوش عاطفی یک دسته بندی از مهارت های غیر شناختی، صالحیت و شایستگی هایی است که بر 
توانایی فرد در جهت فائق آمدن بر تقاضاها و فشــارهای محیطی تأثیر می گذارد )مارتیز1997،13: 72( 
و با تســلط بر خود، انضباط، اســتعداد و همدلی به رهبران این امکان را می دهد که عالیق خود را 
به دیگران منتقل و آن ها را جذب کنند؛ برخالف این دیدگاه که احساســات همیشه با تفکر تداخل 
دارد )نای،1387: 138(. چارلز داروین موضوع هوش عاطفی را برای اولین بار در ســال 1837 مطرح 
کرد و اثبات کرد که ابراز احساســات در رفتار سازگارانه افراد، نقش اساسی ایفا می کند )سیاروچی و 

13. .Martinez
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همکاران،1383:17(. ولی هوش عاطفی بیشتر نام دانیل گلمن 14 را در ذهن تداعی می کند که هوش 
عاطفی را به عنوان بهترین پیش بینی کننده موفقیت در زندگی معرفی می کند )شیرازی، 12:1387(.

3 - مؤلفه های هوش عاطفی

گلمن در ســال 2001 با مطالعه 600 مدیر متخصص مسائل ســازمانی و دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی، الگوی خود را در قالب چهار عنصر زیر معرفی کرد:

1- 3 خودآگاهی: آیا مدیر می تواند به طور صحیح احساســات خــود را هر زمان که بروز می کند 
تشخیص داده و بهترین آن ها را در تصمیم گیری دخالت دهد؟ مثل خودآگاهی عاطفی، خودآگاهی 

صحیح از خود و اعتماد به خود.
2- 3 خودمدیریتی: آیا مدیر می تواند احساسات خود را به سمت نتایج مثبت مدیریت کند؟ مثل 
خودواپایشی عاطفی، وظیفه شناسی یا وجدان کاری، سازگاری، انگیزة توفیق طلبی و ابتکار عمل.

3- 3 آگاهی اجتماعی: آیا مدیر می تواند به طور صحیح احساســات دیگران را هنگام رودررویی با 
آن ها یا در حین کار با آن ها تشخیص دهد؟ عینیت آن به صورت همدلی، خدمت محوری و آگاهی 

سازمانی است.
4- 3 مدیریــت روابط )مهارت های اجتماعی(: آیا مدیر می تواند ارتباطات خود با دیگران را به طور 
مؤثر و ســازنده مدیریت کند و به ســمت نتایج مثبت هدایت نمایــد؟ همانند، پرورش دیگران، 
نفوذ، ارتباطات، مدیریت تعارض، تصویرســازی، تحلیل تغییر، فرونشــاندن اختالفات، همکاری و 

کارگروهی )بابایی، مومنی،37:1384(.
4 - هوش عاطفی و هوش شناختی

هــوش عاطفی و بهرة هوشــی15 ضــد یکدیگر نیســتند، بلکه با هــم تفاوت دارنــد )خائف الهی، 
دوســتار،54:1382(. نظریه پردازان هوش عاطفی با دالیل زیستی و روانی، هوش عاطفی را از هوش 
شناختی جدا کرده اند. البته گفتن این نکته ضروری است که IQ و EQ اندازه ای از توانایی هستند، 
نــه خود توانایی. IQ شــامل توانمندی یادآوری، تفکر منطقــی و انتزاعی بوده، درحالی که هوش 
عاطفی متضمن نحوه بهره گیری از IQ در جهت موفقیت در زندگی است )اکبرزاده،57:1383(. هوش 
عاطفی مشــتمل بر مجموعه ای از مهارت ها است که بیشتر آن ها از طریق آموزش قابل یادگیری 
و تقویت هســتند )فاطمی،1386: 56(. سطح هوش عاطفی ازلحاظ وراثتی ثابت نبوده و شکل گیری، 
رشد و تکامل آن فقط مختص به زمان کودکی نیست. شایستگی فرد در هوش عاطفی رو به رشد 
اســت و برخالف هوش شناختی که پس از دوران نوجوانی تغییر بسیار کمی دارد، هوش عاطفی 
تا حد زیادی آموخته می شــود و در طول زندگی با یادگیری از تجربه ها شکل می گیرد )نیکخواه و 
14.Goleman

15.Intelligence Quotient (IQ)
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دیگران،1385: 125(.
5- بهره وری نیروی انسانی

در جهان امروز توانمندی، قدرت و رفاه هر کشور در گرو استفادة بهینه از امکانات، منابع و نیروی 
انسانی آن کشور است؛ بنابراین بهره وری و کارایی ارزشمندترین جایگاه را نزد مدیران دارد و همه 
برای حفظ سازمان خود در جست وجوی کارایی بیشتر هستند. دستاوردهای جدید علم مدیریت، 
رسیدن به کارایی باال در ســازمان را مرهون توسعه نیروی انسانی می داند. ارتقای بهره وری یکی 
از عوامل مؤثر بر بهبود ســازمان ها است که در این راستا، عوامل متعددی نقش آفرینی می نماید. 
شناخت عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان به مدیران کمک می کند تا با مدیریت بر این عوامل، بر 
بهره وری کارکنان و درنهایت بهره وری سازمان بیفزایند )رضایی، ساعتچی،30:1387(. بهره وری نیروی 
کار، شــاخص کلیدی عملکرد نیروی کار اســت )دتا16 و دیگران،2005: 135( و در سطح کارکنان به 

تجزیه وتحلیل، اندازه گیری و بهبود بهره وری منابع انسانی اختصاص دارد )خاکی،37:1376(.
منبع بهره وری همیشه یک موضوع مهم در سازمان ها بوده است؛ بنابراین شناسایی منبع بهره وری 
از ضروریات اســت )استم2007:628،17(. نیروی انسانی باارزش ترین منبعی است که هر سازمان دارد 
و عامل ســرمایه گذاری محسوب می شود نه عامل هزینه )هاریسون،1386: 9(. چنانچه مشکلی برای 

آن ها پیش آید، می تواند بر کیفیت خدمات و بهره وری سازمان تأثیر بگذارد )آقازاده،2008: 749(.
6- رابطة هوش عاطفی با بهره وری

امروزه مدیران در ســازمان ها با بسیاری مسائل مربوط به نیروی انسانی و بهره وری روبه رو هستند 
کــه همه آن ها را نمی توان با ســازوکارهای فنی و توســعة فناورانه حل کرد و توجه بیشــتر به 
احساســات و عواطف نیروی انســانی را می طلبد )زارعی، 1388:33-34(. مروری بر یافته های علمی 
نشــان می دهد که نقش احساســات و عواطف مثبت مانند بردبــاری، خوش بینی، آرمان خواهی، 
احســاس عزت نفس و امثال آن در کنار عوامل منطقی شامل هوشمند بودن تفکر، تحلیل و سایر 
امور منطقی نظیر آن، در کامیابی و موفقیت انســان ها آن طور که باید شناخته نشده است. برخی 
پژوهشــگران نقش، هوش عاطفی را تا هشتاد درصد و نقش هوش شناختی را تنها بیست درصد 
مؤثر در بهره وری می دانند )شیروانی،52:1383(. هوش عاطفی نشانگر جدیدترین شکل مزیت رقابتی 
است. اکثر کسب وکارها دست کم تا حدودی ازنظر کارکنان و منابع با محدودیت مواجه اند؛ بنابراین 
الزم اســت کارکنان و منابع را با اســتفاده از بهترین روش های موجود هدایت کرد. هوش عاطفی 
یک کاتالیســت یا تسهیل کنندة قوی برای کارکنان، نوآوری، خالقیت و بهره وری است و در ارتقاء 
مزیت رقابتی ســهم بســزایی دارد )آقایار،1385: 139(. این هوش به عنوان عاملی مفید در درک و 

16.Daata

17.  Stam
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پیش بینی عملکرد فرد است و در زمینه هایی از قبیل به کارگیری، حفظ و نگهداری روحیه و تعهد 
کارکنان، نوآوری، کارآیی، بهره وری، وفاداری مشــتریان، کیفیت خدمات و... بر اثربخشی سازمان 
تأثیر می گذارد )کریمی شهری،1385: 125(. کاپلمن )1990( استدالل می کند که حمایت اجتماعی 
– عاطفی در محیط سازمانی بر وضعیت شناختی، عاطفی و روح و روان افراد تأثیر گذاشته، باعث 

افزایش انگیزه افراد و باال رفتن بهره وری آنان می گردد )متیو 68:2007،18(.
چارچوب مفهومی تحقیق

باوجود تحقیقات فراوانی که در زمینة هوش عاطفی صورت گرفته اســت، هنوز هم درباره مفهوم 
هوش عاطفی و اجزای تشکیل دهنده آن توافق نظری حاصل نشده است و اگر به ادبیات موجود در 
این زمینه رجوع شود، می توان مالحظه کرد که دانشمندان مختلف هرکدام اجزای هوش عاطفی 
را به صورتی متفاوت بیان کرده اند. در سال 2009 پژوهشی در نیجریه به وسیله »نوکا و اهایوز19« 
انجام شــد که در آن تأثیر هوش عاطفی بر روی کارایی ســازمان ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ابعاد 
هوش عاطفی موردبررسی در این تحقیق عبارت اند بودند از: خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت 

روابط و خودمدیریتی.
در این تحقیق هوش عاطفی کارکنان به عنوان متغیر مســتقل و بهره وری کارکنان به عنوان متغیر 

وابسته است. الگوی مفهومی این پژوهش به صورت زیر ارائه می گردد:

روش تحقیق
این تحقیق ازنظر جمع آوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی و از شــاخة همبســتگی است که به 
روش پیمایشــی انجام شده است. همچنین این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش 
از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی برای جمع آوری اطالعات استفاده گردیده است. به منظور 

18. Mathew

19. Nwokah &Ahiauzu
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جمع آوری داده ها و اطالعات برای تجزیه وتحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است.
اعتبار محتوایی این پرسشنامه توسط استادان راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع مورد تأیید 
قرارگرفته و از اعتبار الزم برخوردار است. به منظور تعیین روایی، نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه 
پیش آزمون گردید و ســپس با استفاده از داده های به دســت آمده از این پرسشنامه ها و به کمک 
نرم افزار آماری spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاســبه شــد که برای هوش 
عاطفی 0/82، برای ســؤاالت بهره وری عدد 0/87 به دســت آمد. این اعداد نشان دهندة آن است 
که پرسشــنامه مورد اســتفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است. 
جامعه آماری پژوهش حاضر، 360 نفر از کارکنان ســتادی ســازمان حفاظت اطالعات آجا شامل 
معاونان، مدیران، استادان دانشگاه، کارشناســان و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اطالعات و 
حفاظت اطالعات بوده اســت. حجم نمونه تحقیق 186 برآورد گردید که به سبب کسب اطمینان 
از جمع آوری میزان مناسب نمونه، 210 پرسشنامه توزیع شد و نهایتاً 200 پرسشنامه جمع آوری 

گردید. روش نمونه گیری مورداستفاده در این پژوهش، تصادفی ساده بوده است.
یافته های تحقیق

- یافته های حاصل از تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق

الگوی ساختاری زیر نشــان دهندة رابطه بین متغیرهای تحقیق در الگوی ساختاری است که 
نشان داد تمام فرضیات فرعی مورد تأیید قرار گرفته اند. این الگو در حالت تخمین استاندارد، میزان 
تأثیر هر یک از متغیرها را بر متغیر دیگر نشان می دهد. همان طور که از شکل پیداست، رابطة بین 

متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین این روابط، معنادار است.
الگوی ساختاری زیر نشان دهندة رابطه بین متغیرهای تحقیق در الگوی ساختاری است که نشان 
می دهد تمام روابط تحقیق هوش عاطفی با بهره وری مورد تأیید هستند. الگوی معادالت ساختاری 
نشان می دهد که الگوی ساختاری برازش مناسبی دارد )نسبت χ 2به df زیر 3 بوده، بنابراین مقدار 
χ 2 مقدار مناســب و پایینی است؛ میزان RMSEA =0/350 نیز نشان دهندة مناسب بودن برازش 

الگوی ســاختاری است(. به عبارت دیگر داده های مشاهده شــده تا میزان زیادی منطبق بر الگوی 
Arcمفهومی تحقیق است.
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برای برازش الگو شاخص های زیادی در نرم افزار لیزرل وجود دارد که هرکدام بر اساس استانداردهای 
تعریف شــده می تواند برازش الگو را انجام دهد که در جدول زیر به تعدادی از آن ها اشــاره شده 
است. کلیة شاخص های برازش الگو در ادامه آمده است که همگی بیانگر برازش باالی الگو هستند.

بخش دوم: آزمون فرضیات تحقیق

در این قســمت به منظور تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده و برای تبیین روابط بین متغیرهای 
تحقیق، از طریق آزمون های آماری مناسب اقدام شده است.

آزمون مورداســتفاده برای تعیین نوع رابطه بین متغیرهای تحقیق، ضریب همبســتگی اسپیرمن 
است. سپس برای مشخص نمودن روابط علت و معلولی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون 

رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
آزمون فرضیه اصلی تحقیق

 H0 :بین هوش عاطفی کارکنان سازمان های امنیتی و بهره وری رابطه معناداری وجود ندارد.
H1 : بین هوش عاطفی کارکنان سازمان های امنیتی و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.

در اینجا بر اســاس مقیاس اندازه گیری که رتبه ای اســت، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده 
 ))r=0/767(( گردیده که با توجه به خروجی مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده بین این دومتغیر
اســت. چون کمترین سطح معنی داری )sig( به دست آمده از ســطح خطای )0/05( کمتراست، 
 H1 بنابرایــن با اطمینان 0/95 می توانیم بگوییم که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد و فرضیه
مورد تائید قرار می گیرد. نوع همبســتگی به دلیل اینکه مقدار ضریب همبســتگی محاسبه شده 

)r=0/767( است و بین عدد صفر و یک قرار دارد، از نوع ناقص و مستقیم است.
Correlations

هوش عاطفی بهره وری
هوش عاطفی  Correlation

Coefficient
1.000 .767**

Sig. (2-tailed) . .000
N 186 186

بهره وری

 Correlation

Coefficient
.767** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 186 190

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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آزمون رگرسیون خطی ساده
پس ازآنکه از طریق آزمون پیشین مشخص گردید که بین هوش عاطفی به عنوان متغیر مستقل و 
بهره وری به عنوان متغیر وابســته رابطه وجود دارد، از آزمون رگرسیون خطی ساده برای مشخص 
نمودن رابطه علت و معلولی بین دو متغیر اســتفاده شــد. به همین منظور فرضیه های زیر مطرح 

شدند:
H0 : بین هوش عاطفی کارکنان ســازمان های امنیتــی و بهره وری، رابطه به صورت خطی وجود 

ندارد.
H1 : بین هوش عاطفی کارکنان ســازمان های امنیتــی و بهره وری، رابطه به صورت خطی وجود 

دارد.
ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 3977.162 1 3977.162 277.501 .000a

Residual 2637.096 184 14.332
Total 6614.258 185

a. Predictors: (Constant هوش عاطفی

b. Dependent Variable بهره وری

بر اساس جدول باال چون حداقل سطح معنی داری )sig( محاسبه شده از سطح خطای 0/05 کمتر 
اســت، بنابراین فرض وجود رابطه خطی بین دو متغیر یادشده مورد تائید قرار می گیرد و فرضیه 

H1 موردقبول واقع می شود که رابطه خطی آن به صورت زیر برقرار است:
هوش عاطفی )0/499( + ثابت، عرض از مبدأ )13/347( = بهره وری

طبــق رابطه باال اگر به میزان یک واحد به هوش عاطفی اضافه نماییم، به احتمال %95 شــاهد 
افزایش بهره وری خواهیم بود.

آزمون فرضیه های فرعی تحقیق:
آزمون فرضیه اول:

 H0 :بین خودآگاهی و بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی، رابطة معناداری وجود ندارد.
 H1 :بین خودآگاهی و بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی، رابطة معناداری وجود دارد.

رابطه بین متغیر مستقل )خودآگاهی فردی( و متغیر تابع )بهره وری( را در قالب این فرضیه آزمون 
نمودیم که نتیجه آن در جدول زیر مشاهده می شود:

به دلیل اینکه مقیاس اندازه گیری رتبه ای بوده، از ضریب همبســتگی اســپیرمن استفاده گردیده 
 )r=0/657( اســت. با توجه به خروجی مقدار ضریب همبستگی محاسبه شــده بین این دو متغیر
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اســت. چون کمترین سطح معنی داری )sig( به دست آمده از ســطح خطای )0/05( کمتراست، 
 H1 بنابرایــن با اطمینان 0/95 می توانیم بگوییم که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد و فرضیه
مورد تأیید قرار می گیرد. نوع همبســتگی به دلیل اینکه مقدار ضریب همبســتگی محاسبه شده 

)r=0/657( است و بین عدد صفر و یک قرار دارد، از نوع ناقص و مستقیم است.
آزمون فرضیة دوم:

 H0 :بین خودمدیریتی و بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی، رابطة معناداری وجود ندارد.
 H1 :بین خودمدیریتی و بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی، رابطة معناداری وجود دارد.

رابطه بین متغیر مســتقل )خود مدیریتی( و متغیر تابع )بهره وری( را در قالب این فرضیه آزمون 
نمودیم که نتیجه آن در جدول ذیل مشاهده می شود.

به دلیل اینکه مقیاس اندازه گیری رتبه ای بوده، از ضریب همبســتگی اســپیرمن استفاده گردیده 
 )r=0/461( اســت. با توجه به خروجی مقدار ضریب همبستگی محاسبه شــده بین این دو متغیر
اســت. چون کمترین سطح معنی داری )sig( به دســت آمده از سطح خطای )0/05( کمتر است، 
 H1 بنابرایــن با اطمینان 0/95 می توانیم بگوییم که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد و فرضیه
مورد تأیید قرار می گیرد. نوع همبســتگی به دلیل اینکه مقدار ضریب همبســتگی محاسبه شده 

)r=0/461(  است و بین عدد صفر و یک قرار دارد، از نوع ناقص و مستقیم است.
آزمون فرضیة سوم:

H0 : بین آگاهی اجتماعی و بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی، رابطة معناداری وجود ندارد.
 H1 :بین آگاهی اجتماعی و بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی، رابطة معناداری وجود دارد.

رابطه بین متغیر مستقل )آگاهی اجتماعی( و متغیر تابع )بهره وری( را در قالب این فرضیه آزمون 
نمودیم که نتیجة آن در جدول زیر مشاهده می شود:

 به دلیل اینکه مقیاس اندازه گیری رتبه ای بوده، از ضریب همبســتگی اسپیرمن استفاده گردیده 
 )r=0/661( اســت. با توجه به خروجی مقدار ضریب همبستگی محاسبه شــده بین این دو متغیر
اســت. چون کمترین سطح معنی داری ))sig به دســت آمده از سطح خطای )0/05( کمتر است، 
 H1 بنابرایــن با اطمینان 0/95 می توانیم بگوییم که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد و فرضیه
مورد تأیید قرار می گیرد. نوع همبســتگی به دلیل اینکه مقدار ضریب همبســتگی محاسبه شده 

)r=0/661( است و بین عدد صفر و یک قرار دارد، از نوع ناقص و مستقیم است.
آزمون فرضیة چهارم:

H0 : بین مدیریت روابط و بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی، رابطة معناداری وجود ندارد.
H1 : بین مدیریت روابط و بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی، رابطة معناداری وجود دارد.
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رابطه بین متغیر مســتقل )مدیریت روابط( و متغیر تابع )تعهد ســازمانی( را در قالب این فرضیه 
آزمون نمودیم که نتیجة آن در جدول زیر مشاهده می شود:

به دلیل اینکه مقیاس اندازه گیری رتبه ای بوده، از ضریب همبســتگی اســپیرمن استفاده گردیده 
 )r=0/436( اســت. با توجه به خروجی مقدار ضریب همبستگی محاسبه شــده بین این دو متغیر
اســت. چون کمترین سطح معنی داری ))sig به دســت آمده از سطح خطای )0/05( کمتر است، 
 H1 بنابراین با اطمینان  0.95می توانیم بگوییم که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد و فرضیه
مورد تأیید قرار می گیرد. نوع همبســتگی به دلیل اینکه مقدار ضریب همبســتگی محاسبه شده 

)r=0/436(  است و بین عدد صفر و یک قرار دارد، از نوع ناقص و مستقیم است.
آزمون رگرسیون چندگانه:

پس از آن که از طریق آزمون های ذکرشده، وجود رابطه بین هریک از متغیرهای مستقل )خودآگاهی، 
خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط( با متغیر وابســته )بهره وری( مشــخص گردید، 
در این قســمت برای ســنجش رابطه علت و معلولی هر یک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته 

)بهره وری( از آزمون رگرسیون چندگانه به شرح زیر استفاده شده است.
H0 : بین متغیرهای مســتقل )خودآگاهی، خودمدیریتــی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط( با 

متغیر وابسته )بهره وری(
H1 : بین متغیرهای مســتقل )خودآگاهی، خودمدیریتــی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط( با 

متغیر وابسته )بهره وری(
کمترین ســطح معنی داری )sig( محاسبه شده از ســطح خطای 0/05 کمتر بوده، بنابراین فرض 
وجود رابطة خطی بین سطوح مختلف هوش عاطفی و بهره وری مورد تائید قرارمی گیرد و فرضیه 

H1 موردقبول واقع می شود که رابطة خطی آن بر اساس مشاهدات به صورت زیر برقرار است:
 رابطة خطی به قرار زیراست:

خودآگاهی )0/581( + خودمدیریتی )0/489( + آگاهی اجتماعی )0/576( و مدیریت روابط 
)0/166( + ثابت، عرض از مبدأ )15/554( = بهره وری

طبق رابطة باال به احتمال %95 اگر به میزان یک واحد به خودآگاهی اضافه نماییم، شاهد افزایش 
هوش عاطفی به اندازه ضریب خودآگاهی )0/581( خواهیم بود و اگر به میزان یک واحد به خود 
مدیریتی اضافه نماییم، شــاهد افزایش هوش عاطفی به اندازه )0/489( بوده و اگر به میزان یک 
واحــد به آگاهی اجتماعی اضافه نماییم، شــاهد افزایش هوش عاطفی به اندازه )0/056( خواهیم 

بود.
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نتایج و پیشنهادها
1- آزمون فرضیة اصلی تحقیق

- بــرای آزمودن فرضیة اصلی تحقیــق؛ یعنی آزمودن رابطه میان تأثیــر هوش عاطفی کارکنان 
ســازمان های امنیتی بر بهره وری از الگوی معادالت ســاختاری و تحلیل رگرسیونی استفاده شده 
است. الگوی ســاختاری رابطه مثبت و معنادار هوش عاطفی بر بهره وری نشان داد. فرضیة اصلی 
تحقیق مبنی بر تأثیر هوش عاطفی کارکنان بر بهره وری تأیید شــد و ضریب مســیر نیز برابر با 
0/81 اســت. به طور خالصه، با توجه به اینکه اعداد معنــاداری فرضیة اصلی تحقیق باالی 1/96 

بوده، فرضیة اصلی تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است.
2-آزمون فرضیه های فرعی

در آزمون فرضیات فرعی تحقیق با اســتفاده از الگوی معادالت ســاختاری، اوالً خروجی نرم افزار 
نشان دهنده مناسب بودن الگوی ســاختاری برازش یافته برای آزمون فرضیات هستند )نسبت 2 
 RMSEA =0/035 مقدار مناســب و پایینی است(. میزان χ 2 زیر 3 بوده، بنابراین مقدار df بهχ
نیز نشــان دهنده مناسب بودن برازش الگوی ساختاری است. به عبارت دیگر داده های مشاهده شده 
تا میزان زیادی منطبق بر الگوی مفهومی تحقیق اســت. شــاخص های خوب بودن نیز بعد از الگو 

نشانگر برازش باالی الگو است.
تفسیر نتایج آزمون های فرعی به صورت مدیریتی:

با توجه به نتایج مذکور و داده های گردآوری شده؛ در زیر پیشنهادهایی ارائه شده اند که امید است 
با کاربرد آن ها؛ بر بهره وری هر چه بیشتر کارکنان سازمان های امنیتی افزوده گردد.

 رؤسا، معاونان و مدیران سازمان های امنیتی همواره به غیراز هوش شناختی، با لحاظ نمودن - 
هوش عاطفی در برنامه های آموزشــی، به احساسات و عواطف کارکنان توجه نمایند. توجه به 

احساسات به یکی از وظایف مدیران تبدیل شود.
به منظور ارتقاء بهره وری بیشتر سازمان های امنیتی، پیشنهاد می گردد برای این منظور معاونت - 

نیروی انســانی این ســازمان ها فرایند گزینش و کارمندیابی خود را اصالح نمایند؛ به گونه ای 
که هنگام اســتخدام افراد، به هوش عاطفی توجه ویژه داشته باشند، چراکه بیشتر متقاضیان 
استخدام در هنگام استخدام در دانشــگاه های افسری، آموزشگاه های نظامی و ...ازنظر هوش 
شــناختی به طور متوسط دریک ســطح قرار دارند؛ ولی هوش عاطفی آن ها خیلی در نوسان 
اســت همان طور که در پرسشنامه های این پژوهش مشــاهده گردید، میانگین هوش عاطفی 
کارکنان ســازمان های امنیتی در کل کمتر از میانگین مورد انتظار )78( اســت. طبق نتایج 
به دســت آمده تاکنون هیچ کالس یا دورة آموزشی در خصوص آشنایی با هوش عاطفی برای 

تأثیر هوش عاطفی بر بهره وری کارکنان سازمان های امنیتی
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کارکنان برگزار نگردیده است، بنابراین پیشنهاد می شود مدیریت آموزشی سازمان های امنیتی 
در دوره هــای مقدماتی، دوره های عالی و نیز ســایر دوره های طولی و عرضی و ... کالس ها و 
دوره های آموزشــی در نظر گرفته و یا حتی واحدهای آموزشی برای پرورش و ارتقای هوش 
عاطفی کارکنان خود در نظر بگیرند. حس تشریک مساعی و روحیة جمع گرایی در سازمان را 

افزایش داده و محیطی دلگرم کننده برای کارکنان ایجاد نمایند.
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