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 چکیده 
تاثیر هوش معنوی بر سالمت سازمانی هدف پژوهش حاضر بررسی 

گری مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش با میانجی
شهرستان پارس آباد و بیله سوار می باشد. این پژوهش از نوع 
کاربردی و از لحاظ نوع روش تحقیق توصیفی و پیمایشی می باشد. 

ش در کلیه کارکنان آموزش و پرور جامعه آماری این تحقیق شامل
سطح شهرستان پارس آباد و بیله سوار شامل کارکنان رسمی و پیمانی 

نفر  225و نیروهای خدماتی می باشد که بر اساس اطالعات ما تعداد 
نفر در نظر گرفته شد. به  215می باشند. حجم نمونه آماری برابر 

منظورگردآوری اطالعات جهت آزمون سئواالت تحقیق از سه 
استفاده نمودیم. برای انجام عملیات مربوط به  پرسشنامه استاندارد
و لیزرل استفاده  spssافزاری های نرمها از بستهتجزیه وتحلیل داده

شد و از روش مدل معادالت ساختاری استفاده گردید. نتیجه حاصل 
از انجام پژوهش در فرضیه ها نشان داد که: هوش معنوی بر سالمت 

شهرستان پارس آباد و بیله سوار  سازمانی کار کنان آموزش و پرورش
تاثیر معنی داری دارد. همچنین هوش معنوی بر مسولیت پذیری 

فرضیه سوم نشان داد که  اجتماعی کارکنان تاثیر معنی داری دارد.
سالمت سازمانی بر مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان تاثیر معنی 

پذیری  داری دارد. در نهایت فرضیه اصلی نیز نشان داد که مسولیت
اجتماعی در تاثیر هوش معنوی بر سالمت سازمانی بین کارکنان 
 آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار نقش میانجی دارد. 

Abstract  
The aim of this study was to investigate the effect 

of spiritual intelligence on organizational health 

through the media tion of social responsibility of 

education staff in Parsabad and Bilesvar. This 

research is of applied type and in terms of the type 

of research method is descriptive and survey. The 

statistical population of this research includes all 

education staff in Parsabad and Bilesvar city, 

including official and contract staff and service 

personnel, which according to our information are 

225 people. The statistical sample size was 215 

people. In order to collect information to test the 

research questions, we used three standard 

questionnaires. SPSS and LISREL software 

packages were used to perform data analysis 

operations and structural equation modeling 

method was used. The result of research on 

hypotheses showed that: Spiritual intelligence has 

a significant effect on the organizational health of 

education workers in Parsabad and Bilesvar. 

Spiritual intelligence also has a significant effect 

on employees' social responsibility. The third 

hypothesis showed that organizational health has a 
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  پذیری   مسولیت سازمانی،  سالمت  معنوی، هوش :کلیدواژه ها

 اجتماعی.

significant effect on employees' social 

responsibility. Finally, the main hypothesis showed 

that social responsibility has a mediating role in the 

impact of spiritual intelligence on organizational 

health between education staff in Parsabad and 

Bilesvar. 
Keyword: Spiritual intelligence, organizational 

health, social responsibility . 

 
 

 مقدمه  
ها و انواع آن عالقه مند بوده است. در این   به پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، ویژگی  بین  هوش مفهومی است که بشر از دیرباز 

با عنوان هوش معنوی جز عرصه هایی است که تحقیقات چندان منسجم و نظامندی در جهت شناخت و تبیین   یکی از ابعاد هوش 
نپذیرفته است و همین امر خود مشکالت و مسایل بسیاری را در راستای   ویژگی ها و مولفه های ان در حد و اندازه سایر انواع هوش 

نسبت به این   متغیر را افزایش داده و در نتیجه این عدم اگاهی مسایل و مشکالتی را برای سازمان ایجاد می نماید.عدم اگاهی افراد 
ادواردز معتقد است داشتن هوش معنوی باال با داشتن اطالعاتی درباره هوش معنوی متفاوت است. این حالت بیان کننده فاصله میان 

معنوی را هم ردیف با داشتن هوش معنوی   داشتن دانش وسیع در مورد مسایل دانش عملی و دانش نظری را مطرح می کند لذا نباید
 [.3دانست . برای بهره مندی درست از معنویت داشتن توامان دانش نظری و عملی الزم می باشد ]

خانوادگی بعد محی عمومی و تخصصی در حیطه اول  جامعه ما نداشتن آموزش  به ویژه در  جوامع امروزی  ط های مساله اساسی در 

ما از همان دوران کودکی از زیر تقصیرها و کارهایی که انجام داده  بودن می باشد . وقتی فرزندان  آموزشی در خصوص مسولیت پذیر 
بی جای مادری نیز به ان دامن می زند پر واضح است که کودک زمانی  اند به راحتی شانه خالی می کنند و در این میان نیز عواطف 

را خواهد پذیرفت و مانند دوران  که بزرگ می شود و  را در سازمان و اجتماع قبول می کند تنها قسمت موفق بودن  مسولیت کاری 

کودکی از زیر قبول مسولیت اشتباه خود شانه خالی خواهد. پس با این اوصاف مشاهده می شود که اولین گام های مسولیت پذیری  
ب خانواده اموزش داده و شکل داده می شود . گام  و پروش و کالس های درس و در  مانند آموزش  عدی محیط های اموزشی است 

کار نمایند که همه جوره مسولیت  بودن کودکان می باشد تا جوانانی را وارد بازار  داشتن برنامه ای مدون جهت اموزش مسولیت پذیر 
بودن برای هر سازمانی می باشد از سوی دیگر مسولیت پذیری  باشند. مساله ای مهم  کارکنان نشان می دهد که آنها از نظر   پذیر 

 [.7شخصیت در جایگاه باالیی هستند و چه اشتباه و چه درست باشد آنان مسولیت کارهای خود را بر عهده می گیرند ]
بود چرا که نداشتن آموزش   خواهد  گیر کشور  نهادهای آموزشی و دولت و در اخر گریبان  حالت گریبان گیر  مهمترین مساله در این 

ی الزم و مقدماتی در خانواده ها در خصوص پروش فرزندانی مسولیت پذیر منجر به تحویل و تزریق نیروی کاری بی مسولیت در ها

اجتماع خواهد شد که با بی برنامگی و با بی مسولیتی خود منجر به شکست های بزرگ در سازمان و صدمه های اقتصادی بزرگ بر 
. کودکان و   با این توصیف بدنه کشور خواهد شد  های الزم جهت پرورش  بر آنیم تا با تعریف درست از اموزش  ما در این پژوهش 

کار و فعال  به خانواده ها و سازمانها در خصوص نیروی  چند کوچک  عملیاتی کمکی هر  راهکارهای  جوانان مسولیت پذیر و ارائه 

 مسولیت پذیر داشته باشیم. 
بع بعد اول مسولیت پذیری اخالقی می باشد. مساله مهم در مسایل مهم مسولیت پذیری اجتماعی در سه  د قابل بررسی می باشد. 

نظر اخالقی و رفتاری مسولیت پذیر و قبول کننده   باید از  این متغیر این است که افراد در هر شرایطی و در هر سطحی از سازمان 

عمل نماید که س در سازمان  باشد. و طوری  نیز از او به عنوان یک الگوی  عواقب فعالیت های خود در سازمان  ایر افراد و همکاران 
 کامل نامبرده و از آن تبعیت نمایند.  

زندگی می کنند مسولیت پذیر باشند و  برابر اجتماع و جامعه ای که در ان  باید در  بعد دوم مسولیت پذیری اقتصادی است. اشخاص 
به عنوان شکست و موفقیت خود تلقی نمایند و این طور نباشد  رادر هر شرایطی شکست و موفقیت جامعه و سازمان مورد اشتغال خود



 
 

ش اتثیر  ربرسی                                       3 یانجی با سازمانی سالمت رب  معنوی هو رییمسولیت گریم ذ عی پ تما نان اج ش کارک ش و  آموز تان رپور د پارس شهرس یله و آبا  سوار ب

نماید  نماید و در زمان شکست سازمانی از آن دوری  بوده و همکاری  که فقط در موفقیت ها و داشتن سود اقتصادی در کنار سازمان 
بوده و خود را نسبت به آن مس اقتصادی سازمان خود شریک   د.  ول بدانئبلکه باید در سود و زیان 

بررسی قرار داد نبود آموزشهای عمومی و تخصصی  بعد سوم مسولیت ملی می باشد . مساله مهمی که در این متغیر می توان مورد 

که برخی از افراد در حیطه شغلی خود متاسفانه هیچ  و هم در سیستم سازمانی می باشد به طوری  هم در سیستم آموزش و پرورش 
کوتاه مدت و هم گونه مسولیت ملی در برابر جامع آن نمی دانند که این کار هم در  ه خود را قبول نکرده و خود را متعهد به پذیرش 

جامعه و سازمان های فعال در جامعه خواهد بود ]  [.6در بلند به ضرر و زیان 
نیز از مستثنی نمی باشد   مساله مهم دیگر که هم اکنون گریبان گیر بسیاری از سازمانها درجوامع امروزی می باشد که البته جامعه ما

بین کارکنان ادارت اموزش و  با روحیه و شاد در اداره ها از جمله در  نداشتن سالمت سازمانی است . یعنی داشتن کارکنانی امیدوار 
حل مشکالت و مسایل سازمانی گام  به سراغ  باز  روی  با  روانی و شاد و امیدوار  روحی و  نظر  از  باشد. کارکنان سالم  می  پرورش 
ناسالم و بیمار عالوه بر این که روحیه و انگیزه   برداشته و در جست جوی راه حلی جهت حل ان خواهد ولی کارکنانی با روح و روان 

خود ندارد بلکه خود را مسول اشتباهات و خطاهای خویش نمی داند.   الزم را جهت انجام وظایف 
حداقل بودن هو ش معنوی ا نداشتن یا در  خود می باشد. افراد در مساله اساسی دیگر  به انجام وظایف  مشغول  در سازمانهای  فراد 

نیروی بشر است که البته در میان عام جامعه   بداند که نیروی ما فوق  خود را در مقابل کسی جوابگو  با هوش معنوی باید  سازمان 

وج هوش معنوی دارای  برخوردار از  . افراد  هوش معنوی داشتن وجدان آگاه است  باالیی شاخه ای از  کاری  دان اخالقی و وجدان 
را جزیی از خانواده خود  هستند مساله مهم تقویت هوش معنوی افراد است که وجدان کاری در سازمان افزایش یافته و افراد سازمان 

 [.5بداند ]

دارات و سازمانها قبل از مساله مهمی که در متغیر هوش معنوی وجود دارد عدم اگاهی افراد از قبول انجام وظایف می باشد افراد در ا
را از خود داشته باشند آیا من توانایی انجام این مسولیت را دارد؟ افراد باید هوش کافی را دا شته اقدام به هر کاری ابتدا باید این سوال 

شده است؟ متاسفانه  کند چگونه این وظیفه به او محول  برسند. دوم از خود سوال  چرایی  به این مرحله از  مساله اصلی در باشند تا 
روی احساس و تعصب وارد قبول انجام وظایف می شوند و در  بدون بررسی های اولیه و از  هوش معنوی افراد این است که افراد 

کار خود منجر به شکست می شوند. ما در این پژوهش برآنیم تا با جنبه های مختلف هوش معنوی   نیز با توجه به عدم اگاهی از  پایان 
را با ان آشنا نماییم تا افراد با داشتن آگاهی های الزمافراد و کارکن به دور از تعصبات قومی و  ان از جمله کارکنان اموزش و پرورش 

 فامیلی انتخاب های درست و هدفمند در حیطه شغلی خود داشته باشند. تا بتوانند به موفقیت شغلی برسند.

بر آنیم تا تمام این مسایل و مشکالت را در مولفه های مربوط به خود با توجه به مطالب و مسایلی که بیان شد ما در این پژو هش 
مورد بررسی و تحلیل قرار داده و راهکارهای عملیاتی پیشنهاد نماییم. اینجانب با توجه به حیطه شغلی خود به این موضوع عالقه مند  

زمینه بوده ام ا کنون این فرصت پیش آمده را مغتنم شمرده و این بوده و به دنبال فرصتی مناسب جهت تحقیق و پژوهش در این 

به   باشد  بیله سوار می  آباد و  پارس  شهرستان  و پرورش  کارکنان در اداره آموزش  موضوع که دغدغه ذهنی و اجتماعی بسیاری از 
 تحقیق و بررسی پرداخته شده است.  

به عنوان   شهرستان پارس آباد و بیله سوار  و پرورش  با سطوح علمی متفاوت در اداره آموزش  سازمان و نهاد آموزشی است که افراد 

آن مشغول به فعالیت می باشد . انجام وظایف در اموزش و پرورش طوری طبقه بندی شده است که افراد در آن نیاز به سالمت روحی 
و هم مسولیت اجتماعی یعنی پذیرش و روانی باالیی داشته و باید مسولیت پذیر باشد هم از لحاظ مسولیت فردی یعنی قبول وظایف 

مسولیت اجتماعی. همچنین افراد در این اداره نیازمند هوش معنوی نیز باشد تا بتواند با اگاهی و با وجدان کاری و اخالقی باال انجام 
نبود آموزش های الزم در حیطه عمومی و تخصصی و نداشتن مهارت الزم ج هت رویارویی وظیفه نماید. مساله اصلی در این سازمان 

به این سوال است که آیا هوش معنوی بر  با مشکالت می باشد با توجه به مسایل مطرح شده محقق در این تحقیق به دنبال پاسخ 
سالمت سازمانی با میانجی گری مسولیت پذیری اجتماعی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار تاثیری 

 دارد؟
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و ضرورت انجام   پژوهشاهمیت 
  سالمتی و ایمنی کارکنان، توانمندسازی حوزه های کارگری، در  تجاری رفتارهای و تدابیر داوطلبانه، مبنایی بر اجتماعی مسئولیت
بشر،  حقوق اصول رعایت صرفه جویی، و انرژی مصرف  مدیریت زیست محیطی، مشتریان، مالحظات حقوق کار، محل و کارکنان

 [.12] بر میگیرد در  را سازمانی خیرخواهی و اجتماعی فعالیتهای اخالقی، کدهای و رفتار  ضوابط
  گوناگون  موقعیتهای در  و دیگران با روابط در  که میدید، در افراد عالی شخصیتی ویژگی یک به عنوان را اجتماعی مسئولیت پذیری

. می بخشد منزلتی باال و ارج آن به که است اجتماعی مسئولیت عمل بودن داوطلبانه وی زعم به. نشان میدهد را خود عمل در  و

  همدلی،  بر مبتنی روابط برقراری برای امر این که حاکم گشته، فرد بر درونی کنترل نوعی اجتماعی مسئولیت پذیری در  او، نظر از 
 با مسئولیت گناه احساس و همدلی مفهوم دو وی نظر از .  میباشد اهمیت دارای اجتماعی نظم به طور کلی و دیگران حقوق به توجه

 [.4دارند ] تنگاتنگی رابطه ی اجتماعی پذیری
را با زندگی و کار بیرونی متصل و یکپارچه میهوش معنوی جنبه کند و های مختلفی از آگاهی و زندگی ذهنی و روحی درونی فرد 

 [.5]  دهدکلی به فرد مینوعی آگاهی درباره تمامیت جهان به شکلی 
برانگیز حال عین و در  کمیاب منابع از  یکی مسئولیت پذیر انسانی نیروی حاضر عصر  مدیران و سازمانها از  بسیاری برای چالش 

و چنان  .میشود تلقی سازمانها اصلی و پراهمیت ستونهای از  یکی آنها مسئولیت پذیری و انسانی نیروی .میشود شرکتها محسوب

به سالمت سازمانی  دارای اهمیت و ضرورتی می باشد که سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی را بر آن داشته است تا با گره زدن 
 تضمین نمایند.  بتوانند موفقیت خود را

باشد و جهت رسیدن در سازمان و حیطه شغلی آنان می   تقویت هوش معنوی کارکنان ،افزایش سالمت سازمانی های پارادایم از  یکی

به این امر راهی جز تقویت حس مسولیت پذیری در آنان نمی باشد. نیروی کار مسولیت پذیر که جز ضروریت های هر سازمانی می 
خود ایستاده و متعهد به انجام کار خود در سازمان و پذیرای  را دارد که پای موفقیت ها و شکست های  باشد قدرت و توانایی این 

 [.1باشد ] عواقب آن می

با شناخت اهمیتسازمان جهت ارتقا آن می باشند. در این میان   ها  و ضرورت مسولیت پذیری اجتماعی در جست و جوی راهکارهایی 
مفهوم سالمت سازمانی است. سازمانی که بتواند تامین کننده نیازهای اولیه کارکنان خود در سازمان  عاملی که نباید از آن غافل ماند

را پرورش دهد تا از سوی دیگر منجر به تقویت مسولیت پذیری  باشد می تو ناامیدی، نارضایتی  اند نیروی کاری عاری از افسردگی، 

آن شده و نشان دهنده هوش معنوی در آنان باشد با این توصیف می بینیم که پرداختن به موضوع سالمت سازمانی و مسولیت پذیری 
با هوش معنوی از  زدن آن  و اولویت های هر سازمانی می باشد واجتماعی و گره  را جهت    اهمیت ضرورت  انتخاب موضوع حاضر 

 بررسی پیش ار بیش نشان می هد. 
. لذا ما در با وجود اینکه طی چند دهه گذشته  نموده است  جایگاهی جدید برای خود باز  موضوع هوش معنوی کارکنان در سازمانها 

توجه م برآنیم تا اهمیت و ضرورت  بررسی این پژوهش  را مورد  با ابعاد سالمت سازمانی  اجتماعی کارکنان را همراه  سولیت پذیری 
 قرار دهیم.

بود مگر با به اوج مطلوب سالمت سازمانی در سازمانهای امروزی میسر نخواهد  داشتن حداکثر مسولیت پذیری اجتماعی در  رسیدن 

توانمندی کارکنان و بهره مندی از داشتن هوش معنوی در آنان  سازمان و عاملی که تامین کننده مسولیت پذیری اجتماعی می باشد
شهرستان پارس آباد بیله   می باشد. رسیدن به این نقطه مطلوب خواسته و آمال هر سازمانی می باشد که سازمان آموزش و پرورش 

نیز از این قاعده مثتسنی نمی باشند. اجتماعی کارکنان در این میان عاملی که نباید از آن غافل شد ارتقا سوار  ی مسولیت پذیری 

کیفیت خدمات در حیطه کاری خود بتواند گوشه جهت پذیرش مسولیت کاری خود می باشد. ای آموزش و متخصص با ارائه باالترین 
را تامین نماید.    سالمت سازمانی 

چرا که داشتن  نمایان می شود  بیش از پیش  موضوع حاضر  انتخاب  کار با این توضیح اهمیت و ضرورت  و نیروی  سالم  سازمانی 
مند و امیدوار آرزوی هر سازمانی می باشد رسیدن به این نقطه حساس یعنی سالمت سازمانی خود به تنهایی نشان دهنده عمق  انگیزه

و اهمیت موضوع پژوهش حاضر می باشد. ولی عوامل دیگری نیز نشان دهنده اهمیت و ضرورت پژوهش می باشد و اینکه آمار نشان 
با و دلیل  دهنده عمق مساله  نشان  به تنهایی  خود  معنوی و  در  گرفته انجام مطالعات همۀ درنظرگرفتن دهنده آمار  حوزة هوش 

می شود که این مطالعات بیشتر درباره تشریح مساله بوده و ابعاد قضیه به خوبی روشن نشده است و روش  مشخص  سالمت سازمانی
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شناخت عوامل اثر گذار و ابعاد هوش معنوی در آن نا مشخص مانده است.   کارکنان  اجتماعیهای اخالقی و وجدانی مسولیت پذیری  
حاثز اهمیت می باشد و این مطالعه، سعی بر آن دارد هوش معنوی آنان بر  مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان و سالمت سازمانی  در 

 بپردازد.  هر یک از این عوامل بر اساس مرور ادبیات مرتبط به شناخت و بررسی 

به   همچنین از اهمیت انتخاب موضوع حاضر می توان گفت تمام پژوهش هایی که در خصوص هر یک متغیرها صورت گرفته است 
بر آنیم تا بررسی و تجزیه و تحلیل  عملیاتی بیان نشده است. در این پژوهش  صورت تئوری بوده و در نتیجه کار پژوهش راهکارهای 

جداگان جهتهر یک عوامل به طور  رسیده و در پایان  به نتیجه ای  تقویت مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان و سالمت سازمانی   ه 
نماییم.  عملیاتی را ارایه   راهکارهای 

ارتقا سالمت سازمانی در سازمانهای دولتی و خصوصی دارای اهمیت فراوانی می باشد و با آگاهی می توان گفت   علیرغم اهمیتی که
می باشد متاسفانه   که بیشترین تاثیر بر نظر روحی و روانی و امیدوار در سازمان  هنوز  موفقیت سازمانی داشتن نیروی کاری سالم از 

رشته جایگاه مناسبی در    این  ها و نهادهای آموزشی کشورمان  ی علمی،  به آنکه تاکنون در بین سازمان  نکرده است. با توجه  پیدا 

سازمانی در جهت ارتقا مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان در اداره آموزش و پرورش تامین سالمت  ی   کشور، پژوهشی در زمینه  داخل
نوشتار سعی در آن دارد که تعریف مناسبی از   شهرستان پارس آباد و بیله سوار انجام نشده ایجاد و   ارائه نموده و با  هوش معنویاین 

به ارتقای مسولیت پذیری اجتماعی کا نکات حایز اهمیت در پژوهش حاضر که  راه اندازی سازمانی سالم منجر  رکنان گردد.یکی ار 

بیش از پیش آشکار می کند در نظر گرفتن ابعاد هوش معنوی، مسولیت پذیری اجتماعی و  را  انجام این موضوع پژوهش  ضرورت 
به طور همزمان می باشد. و همچنین با توجه به دریافت اطالعات دقیق از سایت ای ران داک و گرفتن سالمت سازمانی جهت بررسی 

جا  استعالم مربوطه تا کنون پژوهشی که بتواند هر سه متغیر بیان شده را نشده    به صورت یک  در یک پژوهش انجام دهد مشاهده 

کاربردی بودن موضوع پژوهش می باشد  است.که این عامل خود نیز بر اهمیت و انتخاب موضوع بیشتر می افزاید. عامل مهم دیگر 
نیز در قسمت های مختلف سازمانی مورد استفاده   نهادهای آموزشی دیگر  قرار  اینکه نتیجه حاصل از این پژوهش می تواند در سایر 

کاربرد داشته باشد چرا که بر میزان آگاهی افراد و کارکنان از  جامعه نیز می تواند  بگیرد. همچنین نتیجه حاصل از این پژوهش در 
 مسولیت پذیری اجتماعی بیش از پیش خواهد افزود. 

 

تحقیق  اهداف 
 هدف اصلی

نقش میانجی مسولیت پذیری اجتماعی در تاثیر هوش معنوی بر سال مت سازمانی بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شناسایی 
 پارس آباد و بیله سوار.

 اهداف فرعی

 تعیین تاثیر هوش معنوی بر سالمت سازمانی کار کنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار. -1

پارس آباد و بیله سوار.تعیین تاثیر تاثیر هوش معنوی بر مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش شهر -2  ستان 

 تعیین تاثیر سالمت سازمانی بر مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار. -3

 

 فرضیه های تحقیق
 فرضیه اصلی

پار  بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان  س آباد و بیله سوار  مسولیت پذیری اجتماعی در تاثیر هوش معنوی بر سالمت سازمانی 
  نقش میانجی دارد.

 فرضیات فرعی
 هوش معنوی بر سالمت سازمانی کار کنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار تاثیر معنی داری دارد. -1

 هوش معنوی بر مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار تاثیر معنی داری دارد.  -2

 سالمت سازمانی بر مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار تاثیر معنی داری دارد.  -3
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 روش شناسی
نوع روش، توصیفی و همبستگی می ق حاضراز لحاظ هدف، تحقی باشد و از لحاظ روش گردآوری اطالعات از نوع کاربردی، از لحاظ 

نظر میدانی می باشد. کلیه کارکنان آموزش و پرورش در سطح شهرستان پارس   روش تحقیق مورد  جامعه آماری این تحقیق شامل 

ی خدماتی می باشد که بر اساس اطالعات دقیق ما از اداره کارگزینی آموزش آباد و بیله سوار شامل کارکنان رسمی و پیمانی و نیروها
ناحیه تعداد   به صورت تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه   225و پرورش  نفر می باشند. روش نمونه گیری با توجه به جامعه آماری 

نیز به دلیل استفاده از نرم افزار لیزرل و روش تحلیل معادالت ساختاری  مضربی از سواالت پرسشنامه است به این صورت که  اماری 

را که تعداد ) ( که نشان دهنده طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشد ضرب می 5( سوال می باشد در عدد )43کل سواالت پرسشنامه 
ابتدا بالم  215  کنیم و تعداد نمونه آماری بین نمونه آماری  در  پرسشنامه  خصوص توزیع  به دست می آید. در  بودن توزیع نفر  انع 

نموده و به مدت  بین کارکنان آموزش و پرورش در سطح شهرستان پارس آباد و بیله سوار از مراجع ذیصالح را دریافت  پرسشنامه در 
به تعداد  افراد جمع آوری شده   220سه روز پرسشنامه های پژوهش  پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع و پس تکمیل و همکاری 

 پرسشنامه جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری آماده گردید.   215ازی پرسشنامه های ناقص و باطله تعداد  و بعد از جداس
 

 ابزار و روش های گردآوری داده ها 
اطالعات در این پژوهش میدانی بوده و ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش شامل:  روش گردآوری 

 ای،کتابخانه  منابع از   موضوع،  تحقیق ادبیات و نظری  مبانی زمینه در   اطالعات  وریگردآ  جهت  قسمت این در : ایکتابخانه مطالعات
 شده است. اینترنت از   نیز و نیاز  مورد یهاکتاب مقاالت،

سنجش متغیرهای  برای  پرسشنامه  از  تحلیل و  تجزیه  برای اطالعات و هاداده آوریجمع منظور  به قسمت  این در :  میدانی تحقیقات
بیله سوار و پارس آباد مغان استفادهتحقیق در   به منظورگردآوری اطالعات جهت   شده است.  بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان 

نامه استاندارد استفاده شده است.    آزمون سئواالت تحقیق از سه پرسش 

 ابزار اندازه گیری )پرسشنامه ها(:
[ استفاده شده است. 10برای سنجش هوش معنوی کارکنان از پرسشنامه استاندارد »کینگ« ]  پرسشنامه استاندارد هوش معنوی: -1

تولید معنای شخصی )از  . بعد2( و 4تا  1)از سواالت    . بعد تفکر وجودی انتقادی1سوال در چهار بعد که شامل   15این پرسشنامه از 
)4( 11تا   8. بعد آگاهی متعالی )سواالت از  3(  7تا  5سواالت   ( می باشد تشکیل شده است. روش 15تا  12. بعد بسط حالت هشیاری 

نمره ارز  5نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف  ، به ندرت 1شی لیکرت از هرگز تا همیشه می باشد بدین ترتیب که برای هرگز 
نمره  2نمره   تعلق می گیرد. 5و همیشه نمره  4، غالباً نمره 3، گاهی اوقات 

استاندارد  -2 باومن« ] پرسشنامه  »اووی و  استاندارد  کارکنان از پرسشنامه  برای سنجش سالمت سازمانی  [ 11سالمت سازمانی: 

. بعد اداری  2( و  1تا  5. بعد سطح نهادی )از سواالت  1سوال در سه بعد تشکیل شده است.   15ستفاده شده است. این پرسشنامه از ا
براساس  11تا   15)سواالت از   . بعد فنی  3( و 6تا   10)سواالت از   این پرسشنامه  نمره گذاری  . روش  ( می باشد تشکیل شده است 

لیکرت از هرگز   5طیف  نمره ارزشی  نمره 2، به ندرت نمره 1تا همیشه می باشد بدین ترتیب که برای هرگز  ، غالباً 3، گاهی اوقات 

 تعلق می گیرد.  5و همیشه نمره  4نمره 
[ 9پرسشنامه استاندار مسولیت پذیری اجتماعی: برای سنجش مسولیت پذیری اجتماعی ارکنان از پرسشنامه استاندارد »کارول« ] -3

بعد که شامل    13ست. این پرسشنامه از  استفاده شده ا در سه  مسولیت  . بعد2( و 4تا   1. بعد مسولیت اخالقی )از سواالت  1سوال 
( می باشد تشکیل شده است. روش نمره گذاری این پرسشنامه 13تا 10. بعد مسئولیت ملی )سواالت از 3( 9  تا 5اقتصادی )از سواالت 

تا ه 5براساس طیف  نمره  ارزشی لیکرت از هرگز  به ندرت نمره 1میشه می باشد بدین ترتیب که برای هرگز  ، گاهی اوقات نمره 2، 
 تعلق می گیرد.  5و همیشه نمره  4، غالباً نمره 3
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 ضریب آلفای کرونباخ 1جدول 

 کرونباخ یآلفا بیضر تعداد گویه پرسشنامه

 %819 15 هوش معنوی

 %718 15 سالمت سازمانی

 %815 13 اجتماعیمسولیت پذیری  

 

 

 مفاهیم و متغیرهای تحقیق

 1مسولیت پذیری اجتماعی  -1

تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی »اقتصاد«، »جامعه«   بر محورهای  سازمان ها  روز افزون اثرگذاری  در دهه های اخیر و با گسترش 
مسولیت پذیری اجتماعی  .مدیریت ظهور پیدا کرده استدر دنیای  و »محیط زیست«، مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمان ها

به طور خالصه یعنی اینکه سازمان ها در قبال جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، مسئول هستند؛ چرا که از منابع انسانی و طبیعی  
مسئول  .و اقتصادی آن استفاده می کنند به   طبق این مفهوم، سازمان ها دیگر فقط در مقابل سهامداران  نشده اند تا  نیستند و ایجاد 

نیز هستند  با ذی نفعان دیگری  میزان سوددهی سهامداران شان و بر مبنای منافع کوتاه مدت نگاه کنند؛ بلکه سازمان ها در ارتباط 

با چالش  نظر نگرفتن این خواسته ها، جدای از ایجاد  باید مورد لحاظ قرار دهند. در  ذی نفعان،   که خواسته های مشروع آنها را هم 
نیز به خطر می اندازد را   .سوددهی اقتصادی بلندمدت سهامداران 

مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخالقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آن ها دارای منافع برای جامعه هستند،  

ر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می شود. این مفهوم به صورت دقیق ت
باعث می شود تا تعادل مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود جامعه است که انجام این وظایف   [.7] تک افراد 

 

 سالمت سازمانی  -2
راسازمانی   سالم  گرفته وسازمان  کارمترادف  روانی محیط  بهداشت  رابا  ناامیدی سالمت سازمانی  افسردگی،  میداندکه بتواند میزان 

 [.13درکارکنان رابه حداقل برساند ]...،نارضایتی و

با محیط و بهبود این توانایی ]  [.8سالمت سازمانی عبارت است از توانایی سازمان در حفظ بقاء و سازش 
 

 هوش معنوی  -3
بسیاهای اخیر پژوهشهوش معنوی از مفاهیمی است که در سال موجب شده است. در یک تعریف های  را به خصوص در ایران  ری 

 [.5] شودساده هوش معنوی به معنی داشتن حس معنا در زندگی است و سبب به وجود آمدن یکپارچگی در انسان می
 

 دیدگاه و مبانی و مبانی نظری
[ و همکاران  جهاد 2اسکویی  اجتماعی کارکنان سازمان  معنوی با مسولیت پذیری  رابطه هوش  بررسی  با عنوان  خود  [ در پژوهش 

کارکنان  جامعه اماری  می باشد.  معنوی با مسولیت پذیری  تعیین رابطه هوش  این پژوهش  . هدف از  شمالی  خراسان  دانشگاهی 
شمالی و نمو خراسان  جهاد دانشگاهی  و تحلیل معادالت ساختاری مضربی از سازمان  نرم افزار لیزرال  به دلیل استفاده از  نه اماری 

می باشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های استاندارد و روش تحلیل داده ها نرم افزار لیزرال و تحلیل   250سواالت پرسشنامه تعداد  
نشان   تحلیل نتایج  نهایت پس از  رابطه معادالت ساختاری می باشد در  معنوی با مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان  داد که هوش 

 معنی داری دارد. 
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با میزان مسولیت پذیری اجتماعی1395سانعی ] رابطه سالمت سازمانی  بررسی  با عنوان  خود  در پژوهش  کارکنان سازمان توانیر   [ 
ت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان توانیر اصفهان استان اصفهان. هدف از این پزوهش تعیین رابطه سالمت سازمانی با میزان مسولی

کارکنان سازمان توانیر استان اصفهان بوده و نمونه اماری با فرمول کوکران تعداد  محاسبه گردید. ابزار    380می باشد. جامعه اماری 

نرم افزار اس پی اس س می باشد. در نهایت پس  مورد استفاده پرسشنامه های استاندارد و روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از 
 از جمع اوری و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که سالمت سازمانی با مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان رابطه معنی داری دارد. 

شمالی  15وجنانتس ] در ایالت  نیروی دریایی  کارکنان  معنوی بر سالمت سازمانی  تاثیر هوش  بررسی  خود با عنوان  [ در پژوهش 
کارکنان نیروی  باشد. جامعه اماری  کارکنان می  )چین(. هدف از این پژوهش تعیین میزان تاثیر هوش معنوی بر سالمت سازمانی 

بوده و نمونه ام ایالت شمالی  پرسشنامه تعداد دریالی  نفر محاسبه گردید. ابزار مورد استفاده پرسشنامه   380اری مضربی از سواالت 
های استاندارد و روش تحلیل داده ها استفاده از روش تحلیل معادالت ساختاری و نرم افزار لیزرال می باشد. در نهایت پس از تحلیل 

 ی کارکنان نیروی دریایی تاثیر معنی داری دارد. داده ها نتایج نشان داد که هوش معنوی بر سالمت سازمان

بررسی تاثیر هوش معنوی بر مسولیت پذیری اجتماعی14ویسر ] خود با عنوان  کارکنان دانشگاه. هدف از این پزوهش    [ در پژوهش 
نفر با مضربی    250اد  تعیین میزان تاثیر هوش معنوی بر مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان داشگاه دولتی می باشد . نمونه اماری تعد

بوده و نرم افزار   تحلیل معادالت ساختاری  روش  و تحلیل داده ها  مورد استفاده تجزیه  محاسبه گردید. ابزار  پرسشنامه  از سواالت 

لیزرال می باشد. در نهایت پس از جمع اوری و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که هوش معنوی بر مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان 
 یر معنی داری دارد.  تاث

اجتماعی معلمان می باشد. هدف از این پژوهش  16وود ] بررسی تاثیر هوش معنوی بر مسولیت پذیری  خود با عنوان  [ در پژوهش 

با مضربی از  باشد. نمونه اماری  می  جامعه اماری معلمان ایالتی  اجتماعی می باشد.  معنوی بر مسولیت پذیری  تعیین تاثیر هوش 
پرسشن و تحلیل داده ها روش    290امه تعداد  سواالت  و روش تجزیه  مورد استفاده پرسشنامه های استاندارد  محاسبه گردیده. ابزار 

نشان داد که هوش معنوی بر  نتایج  لیزرال می باشد. در نهایت پس از جمع آوری و تحلیل داده ها  نرم افزار  معادالت ساختاری و 
 داری دارد.  مسولیت پذیری اجتماعی معلمان تاثیر معنی

 

 بحث و بررسی
( هوش معنوی بر سالمت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار تاثیر معنی داری فرضیه فرعی اول

 دارد.
برای فرضیه فرعی نشان داد که ضریب متغیر هوش معنوی    نتایج نمودار های مدل سازی معادالت ساختاری و معنی داری ضرایب 

برابر در مس برابر  بدست آمده برای این ضریب  tمی باشد. همچنین مقدار آماره  0.64یر مربوط به سالمت سازمانی با مسولیت پذیری 

با توجه به اینکه آماره   6.38 ) tمی باشد.  از مقدار بحرانی  این بزرگتر  به ضریب  باشد، نتیجه می شود که هوش 1.96مربوط  ( می 
مطالب ذکر شده حاکی از تایید فرضیه اول یعنی »هوش معنوی بر  ر مثبت و معنی داری وجود دارد.معنوی بر سالمت سازمانی تاثی

کار کنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار« در سطح اطمینان   درصد می باشد.  95سالمت سازمانی 

 

تاثیر ( هوش معنوی بر مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان آموزش و پفرضیه فرعی دوم پارس آباد و بیله سوار  رورش شهرستان 

 معنی داری دارد. 

نشان هوش معنوی در مسیر مربوط به مسولیت   داد که متغیر نتایج نمودارهای ضرایب مدل سازی معادالت ساختاری و معنی داری 
می باشد.    6.72برابر   بدست آمده برای این ضریب tمی باشد. همچنین مقدار آماره   0.78برابر  پذیری اجتماعی با سالمت سازمانی

( می باشد، نتیجه می شود که هوش معنوی بر مسولیت 1.96مربوط به ضریب این بزرگتر از مقدار بحرانی )  tبا توجه به اینکه آماره 

ب ذکر شده حاکی از تایید فرضیه دوم یعنی »هوش معنوی بر مسولیت پذیری اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد. مطال
 درصد می باشد.  95پذیری اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار« در سطح اطمینان 
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آباد وفرضیه فرعی سوم شهرستان پارس  و پرورش  اجتماعی کارکنان آموزش  بر مسولیت پذیری  بیله سوار  ( سالمت سازمانی 

 تاثیر معنی داری دارد.
در مسیر مربوط به    سالمت سازمانی  نتایج نمودارهای ضرایب مدل سازی معادالت ساختاری و معنی داری نشان داد که ضریب متغیر

می   6.38برابر   بدست آمده برای این ضریب tمی باشد. همچنین مقدار آماره   0.55برابر  با هوش معنوی مسولیت پذیری اجتماعی
( می باشد، نتیجه می شود که سالمت سازمانی بر 1.96مربوط به ضریب این بزرگتر از مقدار بحرانی )  tباشد. با توجه به اینکه آماره 

تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد. مطالب  پارس آباد و بیله سوار  شهرستان  مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش 

ید فرضیه سوم یعنی؛ »سالمت سازمانی بر مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس ذکر شده حاکی از تای
 درصد می باشد.    95آباد و بیله سوار« در سطح اطمینان 

( مسولیت پذیری اجتماعی در تاثیر هوش معنوی بر سالمت سازمانی بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس فرضیه اصلی

نقش میانجی دارد. آباد   و بیله سوار 
است که    0.1274برابر  درتاثیر هوش معنوی بر سالمت سازمانیضریب متغیر مسولیت پذیری اجتماعی به عنوان متغیر میانجی   نتایج

بدست آمده کمتر از سطح خطای   برای این ضریب  0.05سطح معنی داری  حد پایین  و حد باالی این   0.0612می باشد)همچنین 

بوت استراب   95می باشد که شامل عدد صفر نیست(. سطح اطمینان برای این فاصله    0.1856  ضریب درصد و تعداد نمونه گیری 
به اینکه ضریب معنی دار شد، تاثیر غیر مستقیم است.  5000 از طریق مسولیت پذیری  با توجه  هوش معنوی بر سالمت سازمانی 

نتیجه م باشد. بنابراین  معنوی بر   ی شود که فرضیهاجتماعی معنی دار می  اجتماعی در تاثیر هوش  اصلی یعنی »مسولیت پذیری 
نقش میانجی دارد« شهرستان پارس آباد و بیله سوار  بین کارکنان آموزش و پرورش  درصد   95با ضریب اطمینان    سالمت سازمانی 

      مورد پذیرش قرار میگیرد. جهت مقایسه نتیجه فرضیه فوق، پژوهشی یافت نشد.
            

 پیشنهادات

هوش معنوی بر سالمت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد و بیله سوار تاثیر معنی داری   (فرضیه فرعی اول

پارس آباد و بیله سوار پیشنهاد می   %95دارد . این فرضیه با   رو به کارکنان آموزش و پرورش شهرستان  مورد تائید قرار گرفت از این 
 شود: 

برای زندگی ش - با تعریف درست و مشخص از یک هدف یا دلیل محکم  خواهید بود  قادر  باشید در این صورت  خصی خود داشته 
به   با پایبندی  را  و هم سازمان  سازید  خود را در سازمان هموار  رفتاری و اخالقی خود، هم مسیر رشد و پیشرفت  بایدها و نبایدهای 

 اصول و رفتار اخالقی خود موفق تر گردانید.

برابر خواسته های نامعقول ارباب رجوع دفاع نمایید این کار نه تنها از نظر اخالقی شما را در جایگاه برتری از سایر همکاران خود در   -
نام برده نیز خواهد شد.  خواهد داد بلکه موجب انسجام و وحدت عمل در سازمان   قرار 

تاثیر ( هوش معنوی بر مسولیت پذیری اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش شهرستافرضیه فرعی دوم پارس آباد و بیله سوار  ن 

با  پارس آباد و بیله سوار    %95معنی داری دارد. این فرضیه  رو به کارکنان آموزش و پرورش شهرستان  مورد تائید قرار گرفت از این 

 پیشنهاد می شود: 
به اصول و رفتار های اخالقی در محیط کار  - در جهت رشد و پیشرفت با پرورش حس مسولیت پذیری اجتماعی خود و با پایندی 

به حساب آیند.    سازمان محل کار خود مهره ای ارزشمند 

آموزش و پرورش سازمانی است که در جهت رشد و بالندگی و در مسیر توسعه منافع جامعه عمل می کند. از این رو کارکنان باید  -
اهداف و منافع خود به  زدن  کار خود قرار دهند که با گره  را سرلوحه  نظر در مسیر منافع  این هدف  مورد  اجتماعی سازمان  اهداف 

 جامعه گام بردارند.

آباد و بیله سوار فرضیه فرعی سوم شهرستان پارس  و پرورش  اجتماعی کارکنان آموزش  بر مسولیت پذیری  ( سالمت سازمانی 

رو به کارکنان آموزش    %95تاثیر معنی داری دارد. این فرضیه با  پارس آباد و بیله  مورد تائید قرار گرفت از این  و پرورش شهرستان 
 سوار پیشنهاد می شود: 
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با علم به این که سازمان سالم سازمانی است که میزان افسردگی و ناامیدی و نارضایتی کارکنان در ان در پایین ترین سطح ممکن   -
به این امر کارکنان باید ابتدا از نظر روحی و روانی به یک آرامش نسب ی برسند و این آرامش مهیا نخواهد شد می باشد جهت رسیدن 

خود در سازمان.   به رفتارهای اخالقی و عملکردی خود در سازمان و مسول دانستن خود نسبت به رفتارهای   مگر با پایندی 

را داشته باشند که بتوانند در این دوره ه - جلسات و دوره های آموزشی  برگذاری  خود درخواست  ای کارکنان می توانند از مدیران 
را یاد گرفته و مسولیت پذیری اجتماعی خود را تقویت نمایند.   آموزشی اهرم های تامین سالمت سازمانی 

( مسولیت پذیری اجتماعی در تاثیر هوش معنوی بر سالمت سازمانی بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس فرضیه اصلی

نقش میانجی دارد. این فرضیه با   مورد تائید قرار گرفت از این رو به کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس    %95آباد و بیله سوار 

 آباد و بیله سوار پیشنهاد می شود:
با پرورش حس مسولیت پذیری خود قدرت این را داشته باشند که مسئول شکست و موفقیت های خود در زندگی شخصی و شغلی   -

کار این است که یک هدف و   زندگی اجتماعی و حرفه ای خود داشته و با مشخص کردن خود باشند الزمه این  برای  دلیل قوی 

بتوانند مسیر رشد و پیشرفت خود و سازمان محل کار خود را تامین نمایند. رفتاری و اخالقی خود در سازمان   بایدهای 
با محیط و محل کار خود را   کارکنان می توانند با گذراندن آموزش های الزم در جهت تقویت هوش معنوی خود ، قدرت سازگاری  -

نمایند که بتوانند با مشخص کردن اهداف زندگی شخصی خود و با مسول دانستن خود نسبت به محل کار، گامی  بستر سازی  طوری 

 مهم در جهت سالمت سازمانی خود برداشته باشند.
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 منابع  
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