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و اداره ورزش  یدرکارکنان دانشگاه علوم پزشک یو سالمت سازمان یهوش معنو ینرابطه ب
 لشهرستان باب

 
 

  62/6/99پذيرش مقاله:           5/3/99دريافت مقاله: 

 چکیده
و عوامل مرتبط مانند  یسالمت سازمان یبررس هستند یشگامپ ینهزم ینکه در ا ییهاسالمت جامعه و سازمان یتاهم بنابر سابقه و هدف:

وي و سالمت سازمانی کارکنان دو اداره مهم متولی تندرستی رابطه بین هوش معن یبررس. لذا به برخوردار است یندهفزآ یتیهوش معنوي از اهم

 کشور پرداخته شد.

 بابل ستاناداره ورزش و جوانان شهر ی وکارکنان دانشگاه علوم پزشکهمبستگی بود. جامعه آماري  -روش تحقیق توصیفی :هامواد و روش

 ي. ابزار گردآورنفر انتخاب شدند 653ات استفاده شد که مجموعاً یک از ادار شمار و جدول مورگان براي هرتمام گیريروش نمونهبود. از 

روایی صوري آنها توسط اساتید مرتبط تایید و پایایی آنها نیز با استفاده از آلفاي  .بود سازمانی سالمت و معنوي هوش اطالعات پرسشنامه

 با کمک همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل یلتحل يهااز روشها یهفرض یبررس براي بدست آمد. 00/0و  48/0کرونباخ به ترتیب 

SPSS 24 .انجام شد 

( باالي متوسط برخودار 4/6و  8( و سالمت سازمانی )1/8و  0/6کارکنان اداره علوم پزشکی و اداره ورزش از هوش معنوي به ترتیب ) :هايافته

(. تفاوت معناداري بین سالمت r=0.436, P<0.01د داشت )بودند. بین هوش معنوي و سالمت سازمانی کل کارکنان رابطه معنادار وجو

 سازمانی و هوش معنوي کل کارکنان این دو سازمان وجود نداشت.

هاي آموزش د ارتباط بین آنها، تدوین برنامهو وجو یمنابع انسان هوش معنوي و سالمت سازمانی در مدیریت اهمیت با توجه به :گیرینتیجه

ایر که این دو سازمان پیشرو در امر تندرستی و بهداشت، الگوي سکارکنان باید مورد توجه قرار گیرد بطوريپیش از خدمت و ضمن خدمت 

 ها باشند.سازمان

 هوش معنوی، سالمت سازمانی، مديريت منابع انسانی، علوم پزشکی، اداره ورزش و جوانان ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

. دهندیم یلرا تشک یاجتماع کنون ین اصلارکاها سازمان ،امروز یايدندر 

را  هاکالبد سازمانها هستند که سازمان انواع مختلف یاصلمنابع انسانی، بازیگران 

 (.1) سازندیم یسرسازمان را م يهاو تحقق هدف بخشندیجان م

سازمانی از جمله مباحثی است که  در مدیریت منابع انسانی، مبحث سالمت

با شناخت  انده خود را نسبت به آن ابراز داشتهره توجپردازان مدیریت هموانظریه

هاي سالمت سازمانی و استفاده از قدرت ذهن و هوش افراد و تکیه بر شاخص

و در جهت  شدتوانند سعی بر توسعه و حفظ روابط عمیق داشته باآنها مدیران می

زمانی هایی که از سالمت سادانشگاه درچه بهتر سازمان گام بردارند. بهبود هر

دانند هدف دانشگاه برخوردار هستند، همه کارکنان، دولت و مردم به طور کلی می

توانند کارکنان به طور اخص باورهاي راهنما را در ذهن خود دارند و میو  چیست

 .(2) به راحتی آنها را در رفتار روزمره خود به کار گیرند

 Spiritual) یکی از عوامل موثر بر سالمت روانی، هوش معنوي

intelligence)  .یگلزورثو ینديساست (Wigglesworth)  معتقد است که 

 

و  یآرامش درون یندر ح ییو دانا يرفتار کردن با دلسوز ییتوانا يهوش معنو

 یندر ح ي. افراد با هوش معنویدادهاستو رو یشامدهانظر از پصرف یرونی،ب

 ارند. منصفانه و دلسوزانه رفتار کردن را د ییقضاوت، توانا

عمل کردن هوشمندانه و عاقالنه است.  ییتوانا يهوش معنو یگرعبارت د به

 ي،. هوش معنوکنیمیحفظ م یطرا بدون توجه به شرا یرونیکه آرامش ب یدر حال

 ین. بدیابدرشد  بایستیم یگريانسان است، اما مانند هر هوش د یهوش ذات

آن را  توانیمیهند مدیم یلرا تشک يکه هوش معنو ییهابا توجه به مهارت یمعن

 یدجد یماز مفاه یکیبه عنوان  يمعنو هوش (.6) ییمنما یريو اندازه گ یفتعر

سطح  ینو رفتار حل مسئله است که باالتر يسازگار یهوش، در بر دارنده نوع

و ... شامل  يفرد ینب یجانی،ه ی،اخالق ی،مختلف شناخت يها یطهرشد را در ح

پرورش هوش معنوي  اسان بکارگیري صحیح، تقویت وهدف روانشن .(8) شودیم

تقویت معنویت در بین کارکنان، باعث افزایش  باشد؛ زیرا افزایش ودر افراد می

و  (Alexander) الکساندر (.3 و 5) گرددشغلی و سالمت روان می رضایت

 

 1(ScM) زمان عابدی میانده

 *6(PhD) سید جعفر موسوی
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 سید جعفر موسویو  زمان عابدی میانده/ سازمانی سالمتهوش معنوی و 
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معنوي با سالمت  در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه هوش (2003) همکاران

نمودند که درجات باالتر معنویت و مذهب با  یت از زندگی، گزارشروان و رضا

(. در مطالعه دیگر، بررسی 7) خوب بودن و سالمت روان همراه است احساس

سالمت روان در بین پرستاران دانشگاه  رابطه بین هوش معنوي، سخت رویی و

ی شخصیت بوشهر نشان داد که ارتقاء هوش معنوي و تقویت ویژگی علوم پزشکی

(. قاسمی 4) پرستاران کمک کند تواند به افزایش سالمت روانسخت رویی می

 هوش رابطه بررسی"اي تحت عنوان، ( در مقاله1606) پیربلوطی و همکاران

 پزشکی علوم کارکنان دانشگاه در روان سالمت با شغلی رضایت و معنوي

بر افزایش  ، به این نتیجه دست یافتند که: معنویت سازمانی، عالوه"شهرکرد

 رضایت کارکنان، صداقت، اعتماد، احترام و پذیرش مسئولیت را نیز افزایش 

 یت( در مقاله خود با عنوان معنو2012و همکاران ) یانیصدق یصالح(. 0) دهدمی

در سطوح مختلف فرد،  یتمعنو یرتاث ی،در محل کار و نقش آن در عدالت سازمان

مطالعه کردند.  یواقع یايدر دن يموردمطالعه  یک يبرا یو سازمان يکار يفضا

بر  یقابل توجه وربه ط تواندیم یتکه معنو دهدیمقاله نشان م ینا یبررس یجنتا

 (.10) بگذارد یرسازمان در سطوح مختلف تأث

 به تواندمی کار محیط در معنویت تشویق که دهدتحقیقات مختلف نشان می

 اعتماد و صداقت افزایش (،11) قیتخال افزایش قبیل از شود منافعی منجر و مزایا

 بهبود (15 و 18) سازمانی تعهد افزایش (،16) شخصی تکامل حس افزایش (،12)

 نیز و شغلی، مشارکت رضایت شغلی، افزایش همچون کارکنان شغلی هاينگرش

 بیشتر انگیزش کاري، وجدان و اخالق افزایش (،15) کار محیط ترک نیات کاهش

 مستقیم صورت به اینها (. همه14و  17) هروندي سازمانی( همچنین رفتار ش13)

 یجنتاگردد. اثربخشی سازمانی می و سودآوري عملکرد، بهبود سبب غیرمستقیم و

( نشان داد که هوش معنوي 2006) (Garcia Zamor) زامور یاپژوهش گارس

 آنان را یشخص یتو مسئول کندیکارکنان سازمان، شغل و کار آنان را معنادار م

 .Mitroff, I) میتروف و دنتون .(10) دهدارتقاء می شانشغل و مسئولیتنسبت به 

and Denton, E.)  در تحقیقاتشان که بصورت پرسشنامه و  1000در سال

کار  یطدر مح یتکه معنومصاحبه از مدیران منابع انسانی انجام دادند دریافتند 

 یرانمد یفوظا ینتریاسو اس ینترمهم کار از ینکردن است و ا یریتقابل مد

از حد  یشهنر و ... ب مذهب، علم، یانم ییداشتند در غرب، جدا یده. آنها عقاست

 یدها تأکآورند. آننمی دوام یتها بدون معنوصورت گرفته است و امروزه سازمان

 یراز سا بدون جدا کردن آن یدبا ی،سازمان یتمعنو یریتمد يهاداشتند که روش

(. لذا یکی از دالیلی که در این 20) یردسنجش قرار گ مورد یریتعناصر مد

تحقیق ارتباط بین هوش معنوي با سالمت سازمانی مورد بررسی قرار گرفت و آن 

هم در دو اداره مختلف در واقع بررسی تحلیل این دو محقق بوده است. سمیاري و 

که هوش معنوي و سالمت عمومی همبستگی  د( نشان دادن1608همکاران )

توان انتظار داشت که با افزایش هوش معنوي سطح تی با یکدیگر داشته و میمثب

دریافتند که هوش  ( نیز1640(. معلمی و همکاران )21) سالمت عمومی ارتقاء یابد

شود تا از اطالعات معنوي در حل مشکالت روزانه استفاده شود معنوي باعث می

و معنوي با زندگی بیرونی و سازي درونی در نتیجه باعث سازگاري، یکپارچه که

محیط کار، بهزیستی روانشناختی و رشد سالمتی کل بشر و در نهایت سالمت 

( در تحقیق خود بر روي کارکنان 1605) (. پاک نیت و جاویدي22) عمومی گردد

رابطه  یسازمان سالمت هوش معنوي با ینب اي دریافتند کهشرکت برق منطقه

در رابطه  توانسته یرفتار شهروندي سازمان چنینهم مثبت و معنادار وجود دارد.

. این مقاله کند یفااي ا نقش واسطه یابعاد هوش معنوي و سالمت سازمان ینب

 یگران کمکتر هستند، به دیشافرادي که داراي هوش معنوي بگیرد نتیجه می

نظر  . بهکنندیبا آنان برخورد م یخود را دوست دارند و با مهربان یاناطراف کنند،یم

 یرداراي هوش معنوي باالتر براي لذت بردن از کار خود به سا کارکنان رسدیم

نامحدود بودن  یژگی. وکنندیو صداقت رفتار م مهربانی و با کردههمکاران کمک 

 یانتا ادراک فرد از خود و اطراف شودمی نگر در هوش معنوي باعثکل یتو ماه

شود. هوش معنوي می تریکاري غنآن انجام کار و تعهد  یشود و در پ یقعم

 مسئولیت آنان را نسبت به دهد ویم یشکارکنان را افزا یريپذیتحس مسئول

( در تحقیق خود با عنوان 1602(. بیرامی و همکاران )26) کندیمتعهد م یشخو

دانشجویان علوم پزشکی دریافتند که  استرس ینیبیشدر پ ينقش هوش معنو

 يدارک شده، اضطراب و افسردگی رابطه منفی معنیبا استرس ادرا يهوش معنو

ادراک شده، اضطراب و افسردگی  ي، استرسهوش معنو یشبا افزا یعنیدارد، 

تحت عنوان  ی( در پژوهش1644) یعتمداريشر .(28) یابدکاهش می یاندانشجو

مدارس شهر تهران نشان  یرانمد یبخشبا اثر یسالمت سازمان ینرابطه ب یبررس

از  یبانیپشت ي،گرمالحظه ی،ده)ساخت یابعاد سالمت سازمان یهکل نیداد که ب

وجود  يداریرابطه معن ی( و اثربخشينهاد یگانگیو  یعلم یدتاک یه،منابع، روح

( در تحقیقی رابطه بین مشارکت کارکنان 1647میرکمالی و ملکی نیا ) .(25) رددا

ان را مورد بررسی قرار هاي پسرانه دولتی شهر تهرو سالمت سازمانی دبیرستان

 ارکنان و سالمت سازمانی ها نشان داد که بین مشارکت کدادند. یافته

 داري وجود داردهاي پسرانه دولتی شهر تهران همبستگی مثبت و معنیدبیرستان

( در تحقیق خود بر روي دانشجویان پرستاري 1606(. هروي و همکاران )23)

رابطه معنادار و مثبتی  المت عمومیبین هوش معنوي و سمشاهده کردند که 

 هوش معنوي باالتر با سالمت عمومی بهتر دانشجویان همراه بودو  وجود داشت

در  يهوش معنودریافتند که  ( در مقاله خود2015نوروزي و صالح عبدي ) .(27)

دارد.  يمثبت و معنادار یرتأثی بدن یتترک کارکنان سازمان ترب يکاهش رفتارها

 یدسازه جد یکبه عنوان  يکند که آموزش هوش معنویم ییدتأ هایافته ینا

و  یو جسم یترک روان يممکن است باعث کاهش رفتارها یو مذهب یروانشناخت

 .(24) بهبود درک کارمندان از خود شود

رسد تعداد تحقیقاتی که بطور مستقیم به بررسی بندي به نظر میدر یک جمع

زمانی کارکنان بپردازد اندک است اما ارتباط ارتباط بین هوش معنوي و سالمت سا

بین هوش معنوي با متغیرهاي مختلف دیگري که به نوعی با سالمت سازمانی در 

به  توجه ارتباط هستند مورد توجه محققین مختلف بوده است. از سوي دیگر با

هایی که در این زمینه پیشگام اهمیت سالمت و تندرستی جامعه و نیز سازمان

جوانان و وزارت بهداشت درمان و آموزش علوم  سازمان ورزش وه ویژه ب هستند

آن به کمک  یش، شناخت هوش معنوي و افزاهاو نهادهاي وابسته به آنی پزشک

کارکنان  یسالمت سازمان یشآن باعث افزا یهاي مرتبط که در پآموزش مهارت

بودن  دیده به جبا توج یگر،برخوردار است. از سوي د یندهفزآ یتیشود، از اهممی

مطلب که تاکنون در  ینو هوش معنوي و ذکر ا یسالمت سازمان یرهايمتغ

و در دو  را به گونه همزمان یردو متغ ینا ینهاي کمتري رابطه بپژوهش ،کشور

 ینقرار داده است، ضرورت انجام ا یمورد بررس سازمان متولی سالمت جامعه

ارتباط هوش  یوهش بررسپژ ینا یهدف اصل لذا،. شودیپژوهش احساس م

و اداره ورزش و جوانان  یکارکنان دانشگاه علوم پزشک یسازمان تبا سالم يمعنو

یک بطور مجزا به  است و ضمن بررسی ارتباط کلی و نیز هرشهرستان بابل 
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سواالتی مانند میزان سطح هوش معنوي و سالمت سازمانی این دو سازمان و 

 پردازد.همچنین مقایسه آنها می

 
 هاواد و روشم

است که هدف آن،  یهمبستگ -یفیتوص یقاتتحق از نوعحاضر  یقتحق

 است.ی در دو اداره متفاوت و سالمت سازمان يهوش معنو یررابطه دو متغ یبررس

دو اداره  يو قرارداد یمانیپ ی،کارکنان رسم یهکلجامعه آماري این پژوهش شامل 

 1607سال در بابل  ستاننان شهرو اداره ورزش و جوا ی بابلدانشگاه علوم پزشک

 یرکال،و ام ی. بر اساس اطالعات کسب شده از اداره ورزش و جوانان بابل، بندپبود

 یت درمشغول به فعال کارکنانتعداد  ین. همچنبودندنفر  43 ارهاد ینتعداد پرسنل ا

معدود با توجه به تعداد بودند. نفر  437 ،1607در سال  یدانشگاه علوم پزشک

انجام  تمام شمارافراد به روش  ینا یريگنمونه ،اداره ورزش و جوانان نکارکنا

و  یجدول کرجس اساس بر ی،دانشگاه علوم پزشک گیري کارکنانگرفت. نمونه

 ین. بنابراندشد تعیین و بصورت تصادفی ساده انتخابنفر  270تعداد به  مورگان

 .باشدینفر م 653نمونه برابر با کل حجم 

ه از دو پرسشنامه استاندارد هوش معنوي و سالمت سازمانی در این مطالع

 استفاده شد.

 (2004) (King) ي کینگپرسشنامهاز  هوش معنويبه منظور سنجش  -

استفاده شد. این  مورد استفاده قرار گرفت یگريتوسط محققان د یزن یراندر اکه 

معنی  )تفکر انتقادي وجودي، تولید مؤلفه 8 درسؤال  28شامل  پرسشنامه

 .(20) است شخصی، آگاهی و توسعه حالت آگاهی(

پرسشنامه سالمت سازمانی هوي و از سالمت سازمانی جهت تعیین  -

 که مولفه 7و  سوال 88 مبتنی بر (1047) (Hoy and Feldman) فیلدمن

گري، ساخت سالمت سازمانی، پشتیبانی منابع، یگانگی نهادي، نفوذ مدیر، مالحظه

 رد، استفاده گردید. هر دو پرسشنامه برکرا ارزیابی می و روحیه تاکید علمی، دهی

 (.60) شوددهی میاي  لیکرت نمرهاساس مقیاس پنج گزینه

هاي استاندارد که در تحقیقات به منظور تعیین روایی، سعی شد از پرسشنامه

وایی مختلف بکار گرفته شده، استفاده گردد. اما براي اطمینان با استفاده از روش ر

شناسان و اساتید دانشگاه در ها در اختیار برخی از کارمحتوا، تعدادي از پرسشنامه

هاي مرتبط که توزیع شد تا ضمن بیان نقطه نظرات اصالحی نسبت به رشته

 هاي مربوطه اظهار نظر تخصصی نمایند.تکمیل هر یک از گزاره

 ینه تصادفنمو یک يبر رو یشیآزما ياز روش اجرا پایایی، یبررس يبرا

و سپس  یعافراد نمونه توز یانپرسشنامه در م 60که  یبترت یناستفاده شد. به ا

هوش  پرسشنامه یاییکرونباخ، پا يآلفاآزمون از  گیريشد و با بهره يآورجمع

 يآلفا یزانم کهآنجا از بدست آمد.  403/0و سالمت سازمانی  481/0معنوي 

گفت  توانی، مبود 7/0 بزرگتر از یققتحهاي یرمتغ يکرونباخ بدست آمده برا

 برخوردارند. یقابل قبول یاییاز پا یقتحقهاي ابزار

بعد  .آوري و کد گذاري شدا در مدت یک ماه توزیع و سپس جمعهپرسشنامه

 هاي آمارو آزمون SPSS 24افزار  نرم از استفاده ها بااز واردن نمودن، داده

آزمون تی تک  پیرسون، هاي همبستگیآزمون و نمودار و جدول رسم توصیفی،

 قرار تحلیل و تجزیه مورد( >05/0Pداري )در سطح معنی اي و تی مستقلنمونه

 .گرفتند

 

 هايافته

نشان داده شده  1مشخصات دموگرافیگ کارکنان هر دو اداره در جدول 

ها در دهد که اغلب نمونهاي جمعیت شناختی کارکنان نشان میهاست. ویژگی

باالي  %85داراي مدرک کارشناسی،  %55کارکنان داراي جنسیت زن،  %30حدود 

 سال سن دارند. 20تا  20بین  %61سال سابقه و  20

 

 کنندگان به تفکیک سازماناطالعات دموگرافیک شرکت. 1جدول 

 متغیرهای جمعیت شناختی
 مجموع اداره ورزش دانشگاه علوم پزشکی

 درصد نیفراوا درصد فراوانی درصد فراوانی

 سابقه خدمت

 سال 10کمتر از 

 سال 20تا  11

 سال 60تا  21

86 

108 

126 

12 

2/20 

5/68 

18 

66 

60 

8 

0/6 

11 

57 

167 

132 

13 

5/64 

5/85 

 جنسیت
 مرد

 زن

44 

142 

7/28 

2/51 

56 

66 

1/15 

0 

181 

215 

4/60 

2/30 

 سن

 سال 20تا  20

 سال 60تا  60

 سال 80تا  80

 سال 50بیشتر از 

42 

54 

40 

50 

26 

6/13 

3/22 

2/18 

24 

14 

25 

15 

7/0 

5 

7 

8 

110 

73 

105 

35 

0/60 

6/21 

3/20 

2/14 

 تحصیالت

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

 دکترا

20 

184 

00 

6 

7/5 

5/81 

4/27 

7/0 

3 

87 

62 

1 

7/1 

8/16 

0/4 

6/0 

23 

105 

161 

8 

8/7 

0/58 

7/63 

1 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 8

https://iahj.ir/article-1-192-fa.html


  55-26، صفحه: 99ستان تابو  بهار، اول، شماره پنجمنشريه اسالم و سالمت، دوره 

 سید جعفر موسویو  زمان عابدی میانده/ سازمانی سالمتهوش معنوی و 
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اسمیرنوف نشان -وفجهت بررسی طبیعی بودن توزیع نتایج آزمون کولموگر

ي هوش معنوي و سالمت نامهکنندگان به دو پرسشهاي شرکتداد که پاسخ

درج شده است، لذا از  2سازمانی داراي توزیع نرمال بوده که نتایج آن در جدول 

هاي تحقیق . در ادامه به بررسی آزمون فرضیههاي پارامتریک استفاده شدآزمون

 شود.پرداخته می

 اسمیرنوف-ن کولموگروف. آزمو6جدول 
 سطح معناداری Zضريب  متغیر

 112/0 74/2 هوش معنوي
 168/0 55/2 سالمت سازمانی

هوش  ینب نشان داد که یج همبستگی پیرسون، نتا6 با توجه به جدول

و اداره ورزش و  یکارکنان دانشگاه علوم پزشککل  یو سالمت سازمان يمعنو

و  يهوش معنو ینب، و (r=0.44, P<0.01) جوانان شهرستان بابل رابطه معنادار

شهرستان بابل رابطه معنادار  یکارکنان دانشگاه علوم پزشک یسالمت سازمان

(r=0.43, P<0.01)کارکنان اداره ی و سالمت سازمان يهوش معنو ینب ، و

  وجود دارد يورزش و جوانان شهرستان بابل رابطه معنادار

 (r=0.515, P<0.01). 

 

 تگی بین هوش معنوی و سالمت سازمانی کارکنان اداره ورزش و دانشگاه علوم پزشکیهمبس. 3 جدول

 هاشاخص

 متغیرها
 ضريب همبستگی انحراف معیار میانگین

 ی و دانشگاه علوم پزشک
 اداره ورزش و جوانان

 844/0 0458/6 هوش معنوي
*88/0 

 823/0 0006/6 سالمت سازمانی

 یدانشگاه علوم پزشک
 650/0 475/6 هوش معنوي

*86/0 
 860/0 011/8 سالمت سازمانی

 اداره ورزش و جوانان 
 852/0 007/8 هوش معنوي

*51/0 
 806/0 458/6 سالمت سازمانی

 01/0معناداري در سطح  *

 

، وضعیت سالمت سازمانی در کل کارکنان دانشگاه 8بر اساس نتایج جدول 

( باالتر از حد 000/6 ±821/0رابر )علوم پزشکی و اداره ورزش شهرستان بابل ب

داري در اي نشان داد که بطور معنی( بوده و نتایج آزمون تی تک نمونه6متوسط )

(. همچنین وضعیت هوش معنوي >01/0Pسطح باالتر از حد متوسط قرار دارد )

در کل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و اداره ورزش شهرستان بابل برابر 

اي نشان ( بوده و نتایج آزمون تی تک نمونه6از حد متوسط ) ( باالتر65/0±04/6)

 (.>01/0Pداري در سطح باالتر از حد متوسط قرار دارد )داد که بطور معنی

 

 و اداره ورزش شهرستان بابل یکارکنان دانشگاه علوم پزشکو هوش معنوی کل  یسالمت سازمان ی مطلوبیتبرا ایتی تک نمونهآزمون  يج. نتا3جدول 
 3-مقدار آزمون

 t عدد معناداری انحراف معیار میانگین نام متغیر
 %95درجه اطمینان 

 وضعیت متغیر
 حد باال حد پايین

 مناسب 0354/0 4524/0 722/61 <000/0* 821/0 000/6 سالمت سازمانی
 مناسب 0217/0 4247/0 040/67 <000/0* 65/0 041/6 هوش معنوي

 01/0معناداري در سطح  *

 

نشان داد که بین هوش معنوي کارکنان  5نتایج آزمون تی مستقل در جدول 

دانشگاه علوم پزشکی با کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل تفاوت 

داري وجود دارد. با توجه به اینکه میانگین نمره هوش معنوي کارکنان اداره معنی

است لذا هوش معنوي  475/6و دانشگاه علوم پزشکی  007/8ورزش و جوانان 

سالمت  ینب . همچنین(>05/0P) کارکنان اداره ورزش و جوانان باالتر است

ش و جوانان با کارکنان اداره ورز یکارکنان دانشگاه علوم پزشک سازمانی

نمره  یانگینم ینکهوجود دارد. با توجه به ا يداریتفاوت معننیز شهرستان بابل 

 یو دانشگاه علوم پزشک 458/6کارکنان اداره ورزش و جوانان  سالمت سازمانی

 باالتر است دانشگاه علوم پزشکی بابلکارکنان  سالمت سازمانیاست لذا  011/8

(05/0P<). 

 

 تی مستقل جهت مقايسه سالمت سازمانی و هوش معنوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و اداره ورزش و جواناننتايج آمون  .5 جدول

 آزمون تی مستقل

 %95اطمینان  متغیر
 t درجه آزادی یعدد معنادار اختالف میانگین خطای استاندارد

 حد باال حد پايین

 مت سازمانیسال 073/2 658 060/0* 157/0 800/0 -056/0 -1040/1
 وش معنويه 728/1 658 087/0* -222/0 0503/0 -1024/0 -5414/0

 50/0معناداري در سطح  *

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 8

https://iahj.ir/article-1-192-fa.html


Islam and Health Journal. 2020; 5(1): 55-62 

Spiritual intelligence and organizational health/ Abedi Miandeh Z, Moosavi SJ 

50 

 گیرینتیجه بحث و
 یبا سالمت سازمان يهوش معنو ینرابطه ب یبررس این مطالعه با هدف

انجام  و اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل یکارکنان دانشگاه علوم پزشک

داد که هوش معنوي با سالمت سازمانی کل کارکنان دانشگاه  نتایج نشان گرفت.

علوم پزشکی و اداره ورزش و جوانان رابطه معناداري داشته است و فرضیه 

هاي گارسیا پژوهش تایید گردید. این نتایج بطور مستقیم یا غیرمستقیم یافته

د قرار ( مورد تایی1605( و پاک نیت و جاویدي )1000(، متیروف و دنتون )2006)

ارادت با  یهاي معمول زندگیتتا فعال شودیم موجبهوش معنوي  داده است.

صورت کارکنان کمتر  ینهمراه باشد، در ا یو درک ارزش و معناي زندگ قلبی

 یزن یاتمادي، معنو یايکه وراي دن اندیشندینکته م ینو به ا تفکر مادي داشته

 یجه،. در نتنمایدکمک  اجتماعی در شغل و زندگی خانوادگی و اند به آنهاتویم

هوش معنوي  کنند و در واقعیخود کار م یفتر از وظایشو ب شده یادترها زتحمل آن

 سازمانی سالمت .شودبه رفتار شهروندي سازمانی و نیز سالمت سازمانی منجر می

سازمان  اهداف به رسیدن و کارایی اثربخشی، شامل که دارد گسترده مفهومی

و  سازگاري براي مسئله حل بر معنوي هوش تعاریف همه یاصل هسته است.

 متغیر دو این نزدیک رابطه از حکایت مبحث این اهداف تمرکز دارد. به رسیدن

 سازمانی سالمت بارز ايهشاخص از کاري کارکنان تعهد و رضایت همچنین، دارد.

 راضی و خود کارکنان زیادي روي تمرکز باید سالم سازمان یک بنابراین، .است

 آنها افراد، ترغیب آوردن در خدمت به هايراه از یکی .باشد داشته آنها داشتن نگاه

 رهبر در واقع، است. رهبران وسیله به بسترسازي الزم و شانمعنویات توسعه به

به  و ایجاد سازمان آینده از اندازي چشم خود، فرد به منحصر هايویژگی با معنوي

آورده  ایمان سازمان انداز چشم تحقق به آنان که کندمی نفوذ کارکنان در ايگونه

. دهدمی افزایش رتبیش تالش براي را کارکنان درونی ترتیب، انگیزه این و به

 واقعی معناي که کارکنان دهدارتباط هوش معنوي و سالمت سازمانی نشان می

نظر  شوند. بهل میئقا اهمیت دارند، که شغلی براي و کنندمی درک را خود شغل

به  خدا به توکل معنویت و تقویت با کارکنان بین در امیدواري افزایش رسدمی

 .کند کمک رجوع ارباب با ترمناسب برخورد و بهتر یريگتصمیم

نتایج تحقیق نشان داد که هوش معنوي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و 

ین نتایج ا .اداره ورزش و جوانان در سطح باالي متوسط و مطلوبی قرار دارد

 هاي بسیاري از تحقیقات انجام شده داخلی بر روي کارکنان و دانشجویانیافته

کند. ( را تایید می27) ( و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی28) (، معلمان17)

همچنین سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و اداره ورزش و جوانان 

( و 25) رد که با نتایج بر روي مدیراندر سطح باالي متوسط و مطلوبی قرار دا

 ( همسو بوده است.23معلمان )

داري بین هوش معنوي و کند که ارتباط معنینتایج تحقیق داللت می

 عنوان به را کار معنوي، هوش داراي سالمت سازمانی کارکنان وجود دارد. افراد

 پاداش یک را پول و مادیات و بینندمی یادگیري و خود ابراز وسیله خالقیت، یک

 و کنند خدمت دیگران به دارند دوست این افراد .آورندمی بشمار تريسطح پایین

 دانند. متعاقباً این رفتاردیگران می به خدمت گرو در را خود هايتوانایی توسعه

 افزایش سالمت باعث و کند تضمین را سازمان بقاي و ممکن است اثربخشی

نشان دادند هوش معنوي نه تنها با  مختلفشود. همچنانکه تحقیقات  سازمانی

بلکه با بسیاري از صفات مثبت سازمانی مانند رفتار شهروندي،  ،سالمت سازمانی

رضایت شغلی، خالقیت، سالمت جسمی و روانی، تعهد سازمانی، عدالت، عدم 

  داري داردترک شغل و ... که متضمن عملکرد سازمانی است، ارتباط معنی

 (.24و  10-7)

 داراي که رسد افرادياساس نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر به نظر می بر

نموده و در روابط خود از  دیگران بیشتر کمک به هستند، باالتري معنوي هوش

 باالتر معنوي هوش داراي مند هستند. کارکنانتعامالت اجتماعی باالتري بهره

 صداقت و با مهربانی و هنمود کمک همکاران سایر به خود کار از بردن لذت براي

 خود از فرد ادراک تا شودباعث می معنوي هوش در نگر کل ماهیت کنند.می رفتار

 شود. هوشتر میغنی کاري تعهد و کار انجام آن پی در و شود عمیق اطرافیان و

به  نسبت را و آنان دهدمی افزایش را کارکنان پذیريمسئولیت حس معنوي

 را وظایف انجام و کار محیط آنها همچنین، کند.می متعهد خویش مسئولیت

 به کنندمی تلقی خود شخصی هايارزش و هاتوانایی و بروز رشد براي فرصتی

هاي درونی سازمان از آنها بلکه سایر الیه کاري تعهد نه تنها میزان جهت همین

قبیل رفتار شهروندي سازمانی، اثر بخشی، عملکرد، خالقیت، رضایت شغلی و 

ر عوامل مرتبط با رشد و توسعه سازمانی که در تحقیقات مختلف نشان داده سای

شده است و نیز سالمت سازمانی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شده 

 رود.است، رو به فزونی و کمال می

تواند به یم هوش معنويارتقاء هاي این پژوهش اساس یافته در نهایت بر

و  پرستارانکارکنان اداره ورزش و جوانان و همچنین ن سالمت روا یتبهبود وضع

 یجهو در نت یمارانب یازبه ن ییپاسخگو يبرا سایر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

 یینبه تب مدیرانشود که می یشنهادپ . لذاسازمان کمک کند ییو کارآ یمارب یمنیا

ویات بپردازند و اي اخالقی و توجه به معنهبا در نظر گرفتن ارزشسازمان  اهداف

ضمن آموزش مبانی معنوي کارکنان در جهت تقویت آن گام بردارند، زیرا هوش 

 شان ارتقاء  یترا نسبت به شغل و مسئولکارکنان  یشخص یتمسئول معنوي

 . نمایددهد و زمینه سالمت سازمانی را فراهم مییم

 های تحقیقمحدوديت

پرسشنامه،  توزیع جهت مجوز دریافت منظور به اداري یندفرآ بودن طوالنی

 به کارکنان اداره ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی از برخی همکاري عدم

 هايگویه به نسبت کارکنان پژوهش، حساسیت در کنندگانشرکت عنوان

 سؤاالت بودن طوالنی پژوهشگر، با آنان محتاطانه همکاري و پرسشنامه

ها و عدم دقت کافی در پاسخگویی در کارمندان خستگی سبب ها کهپرسشنامه

 هاي این مطالعه بوده است.بود از جمله محدودیت شده پاسخگویی

 
 تشکر و قدردانی

اره ورزش و جوانان شهرستان از کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل و اد

 شود.بابت همکاري صمیمانه در انجام این پژوهش کمال تقدیر و تشکر میبابل 
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Abstract 

Introduction: Considering the importance of community health and the 

leading organizations in this field, investigating organizational health and 

related factors such as spiritual intelligence is of increasing importance. 

Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between 

spiritual intelligence and organizational health among the staff of two 

important State health departments. 

Methods: The statistical population in this descriptive correlational study 

was staff of Babol University of Medical Sciences and Department of Sport 

and Youth. A total of 356 individuals were selected by using full census 

sampling method and Morgan table. Data were collected through Spiritual 

Intelligence and Organizational Health questionnaires. Their face validity 

was confirmed by the respective professors and their reliability was 0.84 

and 0.90 based on Cronbach's alpha, respectively. To analyze the 

hypotheses, Pearson correlation analysis and independent t-test were applied 

in SPSS 24. 

Findings: The staff of the Departments of Medical Sciences and Sport had a 

high average of spiritual intelligence (3.9 and 4.1) and organizational health 

(4 and 3.8, respectively). There was a significant relationship between 

spiritual intelligence and organizational health of all staff (r= 0.436, 

P<0.01). There was no significant difference between organizational health 

and spiritual intelligence of the total staff of these two organizations. 

Conclusion: Given the importance of spiritual intelligence and 

organizational health in human resource management and the relationship 

between them, the development of pre-service and in-service training 

programs should be considered so that these two leading organizations in 

health should be the model for other organizations. 

Keywords: Spiritual intelligence, Organizational health, Human resource 

management, Medical sciences, Department of Sport and Youth 
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