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Abstract
The present study aimed to investigate the impacts of emotional
intelligence and spiritual intelligence on creativity regarding the
mediating role of the student’s self-actualization. This descriptive
correlational research was conducted through path analysis. The
statistical population of the study included all male and female
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since paying attention to emotional intelligence and creativity plays
an important role in education, it is necessary for those involved in
the educational system to pay attention to cultivating selffulfillment and creativity.
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پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر خالقیت با نقش
نوع مقاله:
میانجی خودشکوفایی دانشآموزان انجام شد .روش پژوهش توصیفی همبستگی از نوع
مقاله پژوهشی
تحلیل مسیر بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر دوره اول
متوسطه شهر زاهدان در سال تحصیلی  1399-1400به تعداد  6500نفر بود که بر اساس
جدول مورگان حجم نمونه  363نفر برآورد شد و این تعداد با استفاده از روش نمونهگیری
تاریخ دریافت:
طبقهای تصادفی انتخاب شدند .دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامههای هوش
1400/10/10
هیجانی بارون ( ،)1980هوش معنوی کینگ ( ،)2008سنجش خالقیت تورنس ( )1992و
تاریخ ویرایش:
پرسشنامه خودشکوفایی اسماعیلخانی ،نجاریان و مهرابیزاده ( )1380جمعآوری گردیدند.
1401/03/06
برای تحلیلهای آماری دادههای پژوهش نیز از نرمافزار  SPSSنسخه  26و نرمافزار
تاریخ پذیرش:
1401/03/19
 LISRELنسخه  8.8استفاده شد .نتایج نشان داد بین هوش معنوی و خالقیت با نقش
تاریخ انتشار:
میانجی خودشکوفایی دانشآموزان رابطه مستقیم و غیرمستقیم معنیدار وجود داشت
1401/03/31
( .)P<0/01همچنین بین هوش هیجانی و خالقیت با نقش میانجی خودشکوفایی دانش
آموزان رابطه مستقیم و غیرمستقیم معنیدار مشاهده گردید ( .)P<0/01این پژوهش نشان
داد که خودشکوفایی میتواند در ارتباط بین هوش معنوی و هوش هیجانی با خالقیت
واژگان کلیدی:
میانجیگری کند؛ بنابراین از آنجا که توجه به هوش هیجانی و خالقیت نقش مهمی در
هوش معنوی ،هوش هیجانی ،خالقیت،
تعلیم و تربیت دارد ،الزم است دستاندرکاران نظام آموزشی توجه به پرورش و رشد
خودشکوفایی
خودشکوفایی و خالقیت را در نظر داشته باشند.
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مقدمه
آموزشوپرورش با چالشهای جدی روبرو است ،یک راه برای کاهش این چالشها توجه بیشتر به خالقیت 1در ببین
دانشآموزان است (ایوسویچ ،هافمن ،براکیت و بوتین .)2014،2امروزه خالقیت به عنوان یک هدف مطلوب در آموزش
عالی و آموزشوپرورش دیده میشود .توسعه مهارتهای قرن بیست و یکم دانشآموزان از جمله خالقیت ،تفکر انتقادی
و حل مسئله ،یک نگرانی غالب در جامعه جهانی ما بوده است (سول ،سولکرومینا و الیسپل)2020،3؛ چرا که در دنیای
پر تالطم و عصر انفجار اطالعات امروز که علم با سرعت باالیی در حال پیشرفت است ،آموزش مبتنی بر حافظه دیگر
کارساز نبوده و برای پیشرفت و حرکت رو به آینده برتر ،هر جامعهای ناچار به قدم گذاشتن در جاده خالقیت و
خودشکوفایی 4است .برای دستیابی به این امر مهم ،باید کودکان و نوجوانان که اصلیترین سرمایههای انسانی و
حساسترین و تأثیرپذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل میدهند ،مورد توجه قرار بگیرند (نورالهی .)1397 ،دانشآموزان
باید در فرهنگ مشارکتی حاضر شرکت کنند تا با خالق شدن این مهارتها را کسب کنند و به جای اینکه مصرف کننده
اطالعات باشند ،تولیدکننده دانش باشند (تسورتانیدو ،دارادومیس و باربارا.)2020 ،5
خالقیت مرحلهای از رشد عقلی است که میتواند منجر به ساخت و ایجاد موقعیتی برای بهتر زیستن شود .خالقیت
یک سازه یا یک پدیده واحد نیست ،بلکه یک مفهوم در قالب برچسب علمی است که برای اقدامات یا اعمال گوناگون و
متنوع انسان به کار میرود که میتواند منجر به نتایج جدید و با ارزشمند سود (سپهریانآذر ،غدیری صورمانآبادی،
عبدالمحمدی و صمدزاده .)1399 ،خالقیت از واالترین موهبتهای الهی به انسان و از عوامل اشرف مخلوقات شدن و
خلیفه الهی بودن اوست .کلیه علوم ،تولیدات ،فنآوریها ،صنایع ،ابداعات ،اختراعات ،هنرها ،ادبیات ،موسیقی ،معماری و
به طور کلی اساس انواع تمدنها از ابتدا تاکنون و کلیه دستاوردهای بشری ،جلوههای گوناگون خالقیت و خودشکوفایی
است (امیری و پرتابیان.)1395 ،
همان گونه که بیان شد ،خالقیت یک ویژگی صرفاً ذاتی نیست ،بلکه همه انسانها از این توانایی برخوردار هستند با
توجه به تأثیرات خالقیت بر جنیههای مختلف فردی ،بدون شک آموزش آن در آینده و سرنوشت دانش آموزان به عنوان
عنصر مهم نظام آموزشی تأثیر مثبت زیادی خواهد داشت؛ ازاینرو است که پرورش خالقیت در دانش آموزان امری مهم
به حساب میآید .با توجه به اهمیت جایگاه خالقیت در بین دانشآموزان ،از دیرباز پژوهشگران به بررسی عوامل مؤثر بر
خالقیت پرداختهاند .یکی از مهمترین عواملی که به عنوان عامل تأثیرگذار بر سطح خالقیت شناخته میشود ،هوش
معنوی 6افراد است (عیسیزاده و نجات)1395 ،؛ چرا که این نوع از هوش ،نوعی سازگاری و رفتار است که به فرد در
جهت هماهنگی با محیط ،سالمت ،بهبود عملکرد ،خالقیت و غیره یاری میرساند (رحیمی و حسنپور .)1393 ،هوش
1. creativity
2. Ivcevic, Hoffmann, Brackett, Botin
3. Sole, SoleCoromina, Ellis Poole
4. self-actualization
5. Tsortanidou, Daradoumis, Barberá
6. spiritual intelligennce
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معنوی یکی از انواع هوش است که از مجموعه تواناییها و عالیق معنوی ،ویژگیهای شخصیتی ،تواناییهای شناختی
خاص و فرایندهای عصبشناختی به دست میآید؛ و مجموعهای از فعالیتهاست که عالوه بر لطافت و انعطافپذیری در
رفتار موجب خودآگاهی و بینش عمیق فرد به زندگی و هدفدار بودن آن به گونهای که فراتر از دنیای مادی ،اهداف
ترسیم میگردد (خسروی .)1397،این تعریف و به صورت کلی ،هسته اصلی تمامی تعاریف هوش معنوی تمرکز بر حل
مسأله برای سازگاری و رسیدن به اهداف است؛ هوش معنوی با تقویت معنویت موجب ثبات صفات پسندیده میشود و
فرد به سوی پیشرفت و رسیدن به خودشکوفایی و حرکت میکند (بهمئی ،مقیمی ،زارع ،بهرامی و اسدی .)1397،در واقع،
هوش معنوى موضوعات ذهنى معنویت را با تکالیف بیرونى جهان واقعى ادغام میکند و دسترسى انسان به معنا و ارزش
و نیز استفاده از آنها در شیوه اندیشیدن و تصمیم گرفتن را فراهم میکند و در نهایت به انسان تمامیت ،یکپارچگى و
وحدت میبخشد و بیانگر ظرفیت انسان برای پرسیدن سؤاالت بنیادین و اساسی درباره معنای زندگی و به طور همزمان
تجربة یکپارچگی و پیوند بین هر کدام از ما و جهانی است که در آن زندگی میکنیم (نمازیان ،توحیدی و باقری.)1397،
پس از ورود مفهوم هوش به قلمرو ظرفیتها و تواناییهای انسان ،مفهوم هوش هیجانی 1که جدیدترین تحول در زمینه
فهم رابطه میان تعقل و هیجان است و از آن به عنوان ماشه چکان انقالب بزرگ در زمینه ارتقای بهداشت روانی نیز یاد
میشود در روانشناسی مطرح شد .اصطالح هوش هیجانی برای اولین بار توسط پین 2مورد استفاده قرار گرفت .پنج سال
بعد از پین ،سالوی و مایر 3مدل چهار شاخهای را پیشنهاد کردند .در این زمان ،هوش هیجانی به صورت توانایی فرد برای
تجزیهوتحلیل احساسات خود و دیگران و راهنمایی برای فعالیتها تعریف شد (عرفان ،حقانی ،امید و براتعلی.)1395،
هوش هیجانی با پیامدهای مثبت بسیاری که دارد در رشد انسان مؤثر است .افراد با هوش هیجانی باال از توانایی مقابله
با خواستهها و چالشها در زندگی برخوردار هستند .افرادی که از هوش هیجانی برخوردار هستند میتوانند عواطف خود و
دیگران را کنترل کنند و بین پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز قائل شوند .سطح باالیی از هوش هیجانی اجازه
دستیابی به موفقیت در حرفه و زندگی را میدهد (آرامفر ،حسینی ،افشارینیا و کاکابرایی.)1398 ،
هوش هیجانی توانایی ما را در سنجیدن و تنظیم تفکر ما بررسی میکند و در وظایف شناختی از احساسات و
اطالعات استفاده مناسب میکند (بورن2010 ،4؛ هی وایونا .)2016 ،5این یعنی که هوش هیجانی روشهای ابتکاری و
خالقانه برای درک و ارزیابی رفتار انسان فراهم میکند (اورزیمگبی ،چوکووجیک ،آوندواور .)2014 ،6دانشمندان و
پزشکان به طور یکسان اذعان دارند که هوش هیجانی و پیامدهای آن در زندگی افراد نتایج اساسی دارد (اکستریمرا و
ری .)2016 ،7همچنین هوش هیجانی به عنوان یک جزء مهم از شناخت اجتماعی و قابل اندازهگیری در یک مجموعه
1. emotional intelligence
2. Payne
3. Salovey, & Mayer
4. Boren
5. Hee, & Euna
6. Orziemgbe, Chukwujioke, & Aondoaver
7. Extremera, & Rey
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نسبتاً متنوع از وظایف ،شناسایی شده است (ماو ،چن ،چی ،لین ،کاو ،هسو و همکاران .)2016،1به گفته زیدنر ،ماتیوس و
رابرتز )2009( 2هوش هیجانی نوعی روانشناسی ناشناخته را نشان میدهد که با اکتشاف آن به درک ما نسبت به تفاوت-
های فردی مربوط به احساسات کمک خواهد کرد .والتر ،همفری وکول )2012( 3بیان میکنند که اتفاق نظر کمی در
مورد معنای واقعی هوش هیجانی وجود دارد که این ناشی از پیچیدگی سازه و دید کلی نسبت به هوش هیجانی میباشد.
دو مفهوم هوش معنوی و هوش هیجانی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند .هوش معنوی یکی از پایههای مهم برای
عملکرد مؤثر هوش هیجانی میباشد؛ در نتیجه افرادی که از هوش معنوی باالیی برخوردار هستند ،هوش هیجانی خوبی
دارند .هوش معنوی و هیجانی با آموزش تقویت میشوند و با استفاده از آنها میتوان از آسیبهای اجتماعی جلوگیری
کرد .هوش معنوی و هیجانی میتوانند مکمل یکدیگر در جهت سالمسازی زندگی باشند (عرفان و همکاران)1395 ،؛ به
طوری که تقویت هوش معنوی باعث بهبود هوش هیجانی میشود؛ بنابراین هوش هیجانی به دلیل مرتبط بودن با
مهارتهای مهم زندگی شخصی و اجتماعی ،نقش مهمی در خالقیت فرد دارد .از سوی دیگر ،هوش معنوی به لحاظ
تأثیری که بر فرد میگذارد ،میتواند رفتار فرد را به سوی خودشکوفایی هدایت کند پژوهشهای صورت گرفته در مورد
خالقیت و خودشکوفایی تحصیلی ،عمدتاً بر روی نقش هوش متمرکز بوده است ،به گونهای که تیزهوش بودن در نوع
خود میتواند عاملی اثرگذار بر عملکرد تحصیلی ،انگیزه خودشکوفایی ،خالقیت و ...باشد (توان ،توان ،احمدی و زندنیا،
 .)1394این فرایند برای دانشآموزانی که آیندهسازان کشور هستند ،بسیار ضروری میباشد.
در خصوص تأثیرگذاری هوش معنوی و هوش هیجانی بر خالقیت پژوهشهای متعددی صورت گرفته است .امیری
و پرتابیان ( )1395در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه مؤلفههای هوش هیجانی با خالقیت دانشجویان به این نتیجه
رسیدند؛ بین مؤلفههای هوش هیجانی با خالقیت دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد .نورالهی ( )1397در پژوهشی با
عنوان تببین سهم عوامل هوش هیجانی ،هوش موفق و هوش معنوی در پیشبینی خالقیت دختران نوجوان ،بیان
نمودند که  30درصد از واریانس خالقیت دانشآموزان توسط هوش هیجانی و  7درصد از واریانس خالقیت دانشآموزان
توسط هوش موفق و  2درصد از این واریانس توسط هوش معنوی قابل تبیین است .در مجموع نتایج این پژوهش نشان
میدهد که مدارس جهت پیشرفت خالقیت دانشآموزان بهتر است به هر سه هوش توجه ویژه داشته باشند .نمازیان و
همکاران ( )1397در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش هوش معنوی بر میزان گرایش به تفکر انتقادی و خالقیت هیجانی؛
بیان نموند ،آموزش هوش معنوی در افزایش میزان گرایش به تفکر انتقادی در گروه مداخله تأثیر مثبت و معنیدار دارد.
همچنین آموزش هوش معنوی تأثیر معنیدار بر خالقیت هیجانی مشارکتکنندگان در این پژوهش ندارد .در مطالعه
آسرینا ،هرماوان و سیسوانتو )2020( 4در زمینه تأثیر هوش معنوی و هوش هیجانی از طریق خالقیت بر قصد کارآفرینی
در دانش آموزان مشخص شد که هوش معنوی و هوش هیجانی بر قصد کارآفرینی از طریق خالقیت تأثیر مستقیم دارد و
1. Mao, Chen, Chi, Lin, Kao, Hsu, et al
2. Zeidner, Matthews, & Roberts
3. Walter, Humphrey, & Cole
4. Asrina, Hermawan, & Siswanto
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همچنین هوش معنوی و هوش هیجانی نسبت به قصد کارآفرینی از طریق خالقیت تاثیر غیرمستقیم دارد .رودرگیوز،
جورج ،پیرس و آنتونیو )2019( 1مطالعهای جهت بررسی نقش هوش هیجانی و معنوی در درک خالقیت ،نگرش نسبت
به کارآفرینی ،کنترل رفتاری درک شده و قصد کارآفرینی دانشجویان یک موسسه آموزش عالی پرتغال پرداختند .نتایج
نشان داد بین هوش هیجانی در درک خالقیت ،نگرش نسبت به کارآفرینی ،کنترل رفتاری درک شده و قصد کارآفرینی
دانشجویان روابط مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد؛ اما بین هوش معنوی و متغیرهای دیگر تحقیق رابطه مستقیم معنی-
دار وجود نداشت.
خالقیت در دانشآموزان تأثیرات متعددی بر عملکرد آنان داشته که از آن جمله میتوان به بروز خودشکوفایی اشاره
داشت؛ زیرا خالقیت موجب انتخاب چالشهای بهینه و این امر موجب شکلگیری نیاز به پیشرفت در فرد و در نتیجه
خودشکوفایی فرد میشود (پورتنووا ،اورتگامارتین ،زوریتااورتگا و گونزالزوالرو .)2020 ،2مازلو ،)1971( 3خودشکوفایی را به
عنوان «گرایش انسان در جهت شکوفا شدن آن چیزی که بالقوه در وی وجود دارد تعریف میکند ».این گرایش را می
توان تمایل نسبت به تکوین تدریجی آنچه که ویژگی فردی شخص ایجاد میکند و شدن هر آنچه که شخص شایستگی
شدنش را دارد ،تعبیر کرد .شخص با شناختن امکانات و تواناییها ،نیازهای خود را ارضا خواهد نمود و چنین شخصی
خودشکوفا خواهد شد؛ به عبارت دیگر ،منظور از خودشکوفایی ،نیاز شخص به آشکار ساختن امکانات و تواناییهای بالقوه
خویش است .خودشکوفایی بازنمایی حالت روانی بهینه برای انسان است و تقریباً به عنوان یک کوشش درونزاد ،برای به
حداکثر رساندن تواناییها یا به فعلیت رسیدن استعدادها در فرد تعریف شده است و میتواند به عنوان یکی از اجزاء رشد
شخصی و بهبود عملکرد در نظر گرفته شود (نظری .)1395 ،همچنین از دیدگاه بورلسون )2005( 4خودشکوفایی یک
نیروی رشد و بخشی از طبیعت ژنتیکی انسان است .نیاز بنیادی ارگانیسم تمایل اساسی ذاتی او به تحقق بخشیدن ،حفظ
و تعالی خویش است که تحت تأثیر این تمایل اساسی ،ارگانیسم در جهت رشد ،خودشکفتگی ،بقاء و تعالی نفس،
خودرهبری ،خودنظمی ،خودمختاری ،استقالل ،مسئولیت و تسلط بر نفس حرکت میکند (به نقل از ثناگو ،تقوی ،بهنامپور
و بیکی .)1395 ،در همین راستا ،سیجوید )1996( 5اظهار میدارد که فرد خودشکوفا میتواند بین حال ،آینده و گذشته
پیوندی ایجاد کند و نیاز زیادی به محرکهای ذهنی دارد؛ به گونهای که از هوش خود کمک میگیرد و به سمت
ناشناختهها میرود و پذیرش زیادی برای تجربههای جدید دارد (به نقل از زمانیان قوژدی ،برقی ایرانی ،علیاکبری
دهکردی .)1397 ،پژوهشهای متعددی نیز در این خصوص انجام شده است .به عنوان مثال نظری ( )1395در پژوهشی
با عنوان رابطه هوش معنوی با عزتنفس و خودشکوفایی بیان نمود ،بین مؤلفههای هوش معنوی تنها مؤلفه تفکر کلی و
بعد اعتقادی قادر به پیشبینی مثبت و معنادار خودشکوفایی هستند .میالشنکو و الوریننکو )2019( 6در تحقیقی به نقش
1. Rodrigues, Jorge, Pires, &António
2. Portnova,Ortega-Martín, Zurita-Ortega, & González-Valero
3. Maslow
4. Burleson
5. Sijuwade
6. Mylashenko, & Lavrinenko

61

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی ،دوره نوزده ،شماره چهل و پنج ،بهار 1401

هوش هیجانی در خودشکوفایی شخصیت پرداختند .یافتهها نشان داد که گرایش به خودشکوفایی با ترکیب مؤلفههای
هوش هیجانی در عملکرد شخصیت تأثیر دارد .تاتیانا شعبانوا )2019( 1در مطالعه رابطه هوش هیجانی و ویژگیهای
فردی خودشکوفایی در بین مدیران یک شرکت تجاری نشان داد بین مؤلفههای هوش هیجانی و ویژگیهای یک
شخصیت خودشکوفا رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد .همچنین نتایج بیانگر نیاز باالی خودشکوفایی در مدیران بود.
بنابراین آنچه بیان گردید هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر هوش معنوی و هوش هیجانی بر خالقیت با نقش
میانجی خودشکوفایی دانشآموزان بود .جهت دستیابی به اهداف پژوهش مدلی (شکل  )1ارائه و مورد آزمون قرار گرفت.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش
روش این پژوهش توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر است .جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان
دختر و پسر دوره اول متوسطه ناحیه یک شهر زاهدان در سال تحصیلی  1399-1400به تعداد  6500نفر بودند .حجم
نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان ( 363 )1972نفر ( 175نفر پسر و  188نفر دختر) تعیین گردید.
با توجه به وجود دو گروه جنسیتی دختر و پسر در جامعه آماری ،جهت انتخاب نمونه آماری از روش نمونهگیری طبقهای
تصادفی استفاده شد .برای جمعآروی دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد.
پرسشنامهی هوش هیجانی بارون :این پرسشنامه توسط روون بارون )1980( 2به منظور سنجش هوش
هیجان ابداع گردیده است .پرسشنامه مذکور دارای  90سؤال است .این پرسشنامه دارای  15زیر مقیاس است که در 5
حیطه کلی قرار میگیرند .این پنج حیطه و زیر مقیاسهای آن عبارتاند از :مؤلفه درون فردی :خودآگاهی هیجانی ،ابراز
وجود ،عزتنفس ،خودشکوفایی ،استقالل .مؤلفه بین فردی :همدلی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،روابط بین فردی .مؤلفه
سازگاری :حل مسئله ،واقعگرایی ،انعطافپذیری .مؤلفه مدیریت استرس :تحمل فشار روانی ،کنترل تکانش .مؤلفه خلق
عمومی :خوشبینی ،شادمانی .شیوه نمرهگذاری به صورت لیکرت پنج گزینهای (کامالً موافق تا کامالً مخالفم) و فاقد
سؤاالت معکوس بود .بدین ترتیب هر فرد میتوانست در این آزمون ،نمرهای بین  90الی  450کسب کند .بار آن و پارکر
( )2000قابلیت اعتماد خرده مقیاسها و کل پرسشنامه را از  0/65تا  0/90درصد گزارش کردهاند (بهپژوه ،شکوهی یکتا،
معتمدی شارک ،افروز و غباری بناب .)1394 ،کیا و حیدری ( )1395ضریب پایایی این پرسشنامه را در تحقیق خود 0/84
گزارش نمودند .ضریب پایایی آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/87برآورد گردید.
1. Tatyana Shabanova
2. Reuven Bar-on
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پرسشنامهی هوش معنوی کینگ :)SISRI( 1این پرسشنامه توسط کینگ )2008( 2و با هدف سنجش میزان
هوش معنوی ساخته شده است .پرسشنامه فوق دارای  24پرسش و چهار زیر مقیاس (تفکر وجودی انتقادی ،تولید معنای
شخصی ،آگاهی متعالی ،بسط حالت هشیاری) میباشد .شیوه نمرهگذاری به صورت لیکرت  5گزینهای (کامالً درست تا
کامالً نادرست) است .حداقل امتیاز ممکن کسب شده توسط افراد  24و حداکثر  120امتیاز خواهد بود .تفسیر پرسشنامه
هوش معنوی کینگ بدین صورت است که هر چه فرد نمره باالتری کسب نماید ،دارای هوش معنوی بیشتری است.
کینگ ( )2008پایایی این ابزار را بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  0/95گزارش کرد (سادات رقیب ،سیادت ،حکیمی نیا و
احمدی .)1389 ،شریفنیا و همکاران ()1394؛ ضریب پایایی این پرسشنامه را در تحقیق خود  0/87گزارش نمودند .در
پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  0/84برآورد گردید.
پرسشنامهی سنجش خالقیت تورنس :این پرسشنامه توسط تورنس )1992( 3و با هدف سنجش خالقیت
طراحی شده است .پرسشنامه فوق حاوی  60سؤال و چهار بعد (سیالی ،انعطاف ،ابتکار و بسط با جزئیات) است .هر سؤال
سه گزینه پاس دارد که گزینهها نشان دهنده میزان خالقیت پایین ،متوسط و باال میباشند که نمره  1برای خالقیت
پایین 2 ،برای خالقیت متوسط و 3برای خالقیت باال در نظر گرفته شده است .مجموع نمرات کسب شده در هر خرده
آزمون نمایانگر نمره آزمودنی در آن بخش است و مجموع نمرات آزمودنی در چهار خرده آزمون ،نمره کلی خالقیت او را
نشان میدهد .دامنه نمره کل خالقیت هر آزمودنی بین  60تا 180خواهد بود .در پژوهش سپهریان آذر ،غدیری صورمان-
آبادی ،عبدالمحمدی و صمدزاده ( )1399پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ  0/74گزارش شده است .در پژوهش
حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  0/78برآورد گردید.
پرسشنامهی خودشکوفایی :این پرسشنامه دارای  25سؤال بوده توسط اسماعیل خانی و نجاریان ( )1378با
هدف سنجش میزان خودشکوفایی افراد ساخته شده است .نمرهگذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت چهار درجهای
(هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات و اغلب اوقات) است .مجموع نمرات شخص در  25سؤال این پرسشنامه نشان دهنده
میزان خودشکوفایی پاسخ دهنده میباشد .پایایی این پرسشنامه توسط اسماعیلخانی ،نجاریان و مهرابیزاده ( )1380با
استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ  0/91گزارش شد .نقش ،فروغیابری ،شفیعپورمطلق ( )1395ضریب آلفای
کرونباخ این پرسشنامه را  0/78گزارش نمودند .در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/90برآورد
گردید.
یافتهها

1. The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory
2. King
3. Torrance
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در پژوهش حاضر  175نفر پسر ( 48درصد) و  188نفر دختر ( 52درصد) شرکت داشتند .همچنین  26درصد ( 92نفر)
دانشآموزان از پایه تحصیلی هفتم 32 ،درصد ( 115نفر) دانشآموزان از پایه تحصیلی هشتم و  42درصد ( 153نفر)
دانشآموزان از پایه تحصیلی نهم بودند .شاخصهای میانگین و انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای
پژوهش در جدول  1گزارش شده است:
جدول .1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
3

2

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

1

هوش معنوی

3/93

0/90

1

هوش هیجانی

2/60

0/64

*0/104

1

خالقیت

3/53

0/77

**0/162

**0/511

1

خودشکوفایی

3/78

0/32

**0/146

*0/123

**0/220

4

1

P<0/01**, P<0/05*, N=363

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود بین هوش معنووی و هووش هیجوانی بوا خالقیوت بوه ترتیوب بوا مقودار
همبستگی ( r=0/162و  )r=0/511در سطح اطمینان  99درصد رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .همچنین بوین هووش
معنوی و هوش هیجانی با خودشکوفایی به ترتیب با مقودار همبسوتگی ( r=0/146و  )r=0/123در سوطح اطمینوان 99
درصد رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد ( .) P<0/01نتایج تحلیل مسیر بر پایه ماتریس همبستگی بین متغیرها نشوان داد
که مدل ،همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،برازش نسبتاً خوبی با دادهها دارد .ارزش شاخصهای برازش در
جدول  2آمده است.
جدول  .2شاخصهای نیکویی برازش برای مدل مفروض
شاخصهای برازش مدل

X2/df

RMSEA

NFI

CFI

GFI

AGFI

مقدار بدست آمده

250/10

0/034

0/90

0/94

0/92

0/89

با توجه به شاخصهای به دست آمده در جدول  ،2شاخص خیدو بخشبر درجه آزادی  250/10به دست آمده است
و مقادیر شاخصهای برازش  CFI ،NFI،AGFI ،GFIدر دامنه نزدیک به یک قرار دارند که بیانگر آن است که این
شاخصها استانداردهای الزم را کسب نمودهاند ،بنابراین میتوان گفت که مدل برازش مطلوبی داشته است و تائید می
شود .همچنین شاخص  RMSEAدر مدل  0/03بوده و نشان میدهد مدل مورد نظر با دادهها برازش خوبی داشته و
تائید میگردد.

شکل  .2ساختاری پژوهش در تبیین روابط بین هوش هیجانی ،هوش معنوی و خالقیت با خودشکوفایی
جدول  .3برآورد اثر کل ،مستقیم و غیرمستقیم هوش هیجانی ،هوش معنوی و خالقیت با خودشکوفایی
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متغیر مستقل

متغیر میانجی

متغیر وابسته

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

نتیجه

هوش معنوی

خودشکوفایی

خالقیت

0/15

0/021

0/171

تائید

هوش معنوی

-

خالقیت

0/09

-

0/09

تائید

هوش هیجانی

خودشکوفایی

خالقیت

0/11

0/016

0/126

تائید

هوش هیجانی

-

خالقیت

0/48

-

0/48

تائید

خودشکوفایی

-

خالقیت

0/15

-

0/15

تائید

همانطور که از جدول باال مالحظه میشود ضریب مسیر مستقیم اثرات متغیر هوش معنوی بر خودشکوفایی ()0/15
و ضریب مسیر غیرمستقیم بین آنها از طریق متغیر خالقیت ( )0/021برآورد شده است که این رابطهها به احتمال 99
درصد معنادار میباشد ()P<0/01؛ بنابراین میتوان گفت بین هوش معنوی و خالقیت با نقش میانجی خودشکوفایی
دانشآموزان رابطه مستقیم و غیرمستقیم معنیدار وجود دارد .نتایج جدول فوق نیز بیانگر این بود که ضریب مسیر
مستقیم اثرات متغیر هوش معنوی بر خالقیت با مقدار ( )0/09به احتمال  99درصد معنادار میباشد ()P<0/01؛ یعنی بین
هوش معنوی و خالقیت رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد .همانطور که از جدول باال مالحظه میشود ضریب مسیر
مستقیم اثرات متغیر هوش هیجانی بر خودشکوفایی ( )0/11و ضریب مسیر غیرمستقیم بین آنها از طریق متغیر خالقیت
( )0/016برآورد شده است که این رابطهها به احتمال  99درصد معنادار میباشد ()P<0/01؛ بنابراین میتوان گفت بین
هوش هیجانی و خالقیت با نقش میانجی خودشکوفایی دانشآموزان رابطه مستقیم و غیرمستقیم معنیدار وجود دارد.
نتایج جدول فوق نیز بیانگر این بود که ضریب مسیر مستقیم اثرات متغیر هوش هیجانی بر خالقیت با مقدار ( )0/48به
احتمال  99درصد معنادار میباشد ()P<0/01؛ یعنی بین هوش هیجانی و خالقیت رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد؛
همچنین ضریب مسیر مستقیم اثرات متغیر خودشکوفایی بر خالقیت با مقدار ( )0/15به احتمال  99درصد معنادار میباشد
()P<0/01؛ یعنی بین خودشکوفایی و خالقیت رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوش معنوی و هوش هیجانی بر خالقیت با نقش میانجی خودشکوفایی دانشآموزان
پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد بین هوش معنوی و خالقیت با نقش میانجی خودشکوفایی دانشآموزان رابطه مستقیم
و غیرمستقیم معنیدار وجود دارد .این یافته با نتایج تحقیقات نظری ( ،)1395نمازیان و همکاران ( ،)1397نورالهی
( )1397و آسرینا و همکاران ( )2020در برخی جهات همسویی و همخوانی دارد ،اما با نتیجه تحقیق رودرگیوز و همکاران
( )2019مطابقت ندارد .در تبیین این یافتهها میتوان گفت یکی از مهمترین عواملی که به عنوان عامل تأثیرگذار بر سطح
خالقیت شناخته میشود ،هوش معنوی افراد است و پرورش این هوش عامل مهم و کلیدی برای ایجاد خالقیت و
شناخت افراد خالق نیز به شمار میرود (رحیمی و حسنپور .)1393 ،هوش معنوی باعث شکوفایی فرد میشود ،به عبارت
دیگر این هوش ظرفیت فرد را بهوسیله درک خود باال میبرد و تمایل باالیی به هوشیاری در افراد را نیز افزایش خواهد
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داد (ساکسینا و کادام)2020 ،1؛ زیرا که هوش معنوی به افراد کمک میکند که پاسخ سؤاالتی نظیر چرایی حضور ما در
این جهان ،چگونگی رابطه ما با دیگران ،جامعه و جهان و سؤاالتی از این قبیل را پیدا کنند (عبدالرضاپور و قنبری،
 .)1399لذا بر این اساس می توان گفت هوش معنوی زمینه بروز خالقیت را در افراد ایجاد خواهد کرد و افراد دارای هوش
معنوی باال ،عملکرد بهتری در زمینه خالقیت و خودشکوفایی خواهند داشت .ازاینرو است که نقش هماهنگکننده هوش
معنوی در تحلیل اطالعات و حل مسأله ،امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است و پژوهشگران بیان میدارند که در
میان انواع مختلف هوش و تأثیر نسبی و متفاوت آنها در ایجاد رفتار نوآورانه ،هوش معنوی نیز نقش اساسی در بروز این
چنین رفتارها دارد (ابراهیم پور ،حسین نژاد ،نعمتی و تقیپور.)1394 ،
نتایج دیگر این پژوهش نیز حاکی از آن بود که بین هوش هیجانی و خالقیت با نقش میانجی خودشکوفایی دانش-
آموزان رابطه مستقیم و غیرمستقیم معنیدار وجود دارد .این یافته با نتایج امیری و پرتابیان ( ،)1395نورالهی (،)1397
رودرگیوز و همکاران ( ،)2019تاتیانا شعبانوا ( ،)2019میالشنکو و الوریننکو ( )2019و آسرینا و همکاران ()2020
همسویی و مطابقت دارد .این نتایج بیانگر این است که با افزایش هوش هیجانی ،سطح خودشکوفایی دانشآموزان
افزایش مییابد .در نتیجه هوش هیجانی قادر به پیشبینی توانایی خودشکوفایی دانشآموزان میباشد .در زمینه نتایج این
سؤال میتوان بیان کرد هوش هیجانی میتواند فرد را قادر سازد فعالیتهای خود را از لحاظ هیجانی به بهترین شیوه
ممکن ارائه دهد و سیستم شناختی را وادار میکند تا مسائل را از جنبههای مختلف وارسی کند و در مورد یک مسئله
عمیقتر و خالقانهتر بیندیشد (ژو ،دیجکسترهویس و ریتر .)2019 ،2لذا میتوان بیان کرد که هیجانهای منفی و افزایش
خلق مثبت باعث افزایش خالقیت میشوود .جنبه ادراک و بیوان هیجوان کوه جنبوههای مختلف هیجان را ادراک و
شناسایی میکند باعث ادراک روشن فرد در بافت هیجانی میشود و بنابراین خالقیت را افزایش میدهد (ملکی.)1395 ،
در این زمینه پژوهشها نیز نشان دادهاند که خلق مثبت با افزایش انعطافپذیری و گسترش تفکر میتواند باعث افزایش
خالقیت شود (ایوسویچ و همکاران .)2014 ،بر این اساس میتوان بیان نمود که یکی از راههای تسریع خالقیت در بین
افراد ،هوش هیجانی است (ریتر ،ژو ،کریجنس ،بکینز)2020 ،3؛ بنابراین از آنجا که توجه به هوش هیجانی و خالقیت
نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد ،الزم است دستاندرکاران نظام آموزشی توجه به پرورش و رشد خودشکوفایی و
خالقیت را در نظر داشته باشند.
از جمله محدودیت های مهم پژوهش این است که محدود بودن جامعه آماری پژوهش به دانشآموزان دوره اول
متوسطه شهر زاهدان که تعمیم دادهها را با مشکل مواجه میسازد .همچنین در پژوهش حاضر جهت جمعآوری اطالعات
موردنظر فقط از پرسشنامه استفاده گردید و روش هایی مثل مصاحبه و مشاهده ممکن است نتایج متفاوتی را به دست
دهد.

1. Saxena, & Kadam
2. Gu, Dijksterhuis, & Ritter
3. Ritter, Gu, Crijns, & Biekens
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در پایان ،با توجه به رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با خالقیت از طریق نقش میانجی خودشکوفایی پیشنهاد
میشود در مدارس کارگاه های آموزشی در خصوص راهکارهای افزایش خالقیت و خودشکوفایی از طریق هوش معنوی و
هوش هیجانی به دانش آموزان آموزش داده شود.
منابع
آرامفر ،بهنوش؛ حسینی ،سعیدهالسادات؛ افشارینیا ،کریم؛ کاکابرایی ،کیوان .)1398( .اثربخشی آموزش هوش معنوی بر مقابله با
استرس و ارتباط مؤثر دانشآموزان .فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی.109-125 ،)45(13 .
ابراهیم پور ،حبیب؛ حسین نژاد ،نادر؛ نعمتی ،ولی؛ تقی پور ،فریدون .)1394( .بررسی ارتباط هوش معنوی با رفتار نوآورانهی معلمان.
روانشناسی مدرسه.7-21 ،)1( 4 .
اسماعیل خانی ،فرشته ؛ نجاریان ،بهمن ؛ مهرابی زاده هنرمند ،مهناز .)1380( .ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش خود
شکوفایی .علوم انسانی دانشگاه الزهراء.20-1 ،)39( 11 ،
امیری ،مهدی؛ پرتابیان ،اکبر .)1395( .بررسی رابطه مؤلفههای هوش هیجانی با خالقیت دانشجویان (مطالعه موردی ،دانشگاههای
پیام نور جنوب فارس) .فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.191-246 ،)4(5 .
به پژوه ،احمد؛ شکوهی یکتا ،محسن؛ معتمدی شارک ،فرزانه؛ افروز ،غالمعلی؛ غباری بناب ،باقر ( .)1394ویژگیهای روانسنجی
پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان .پژوهش در نظامهای آموزشی.7-26 ،)30( 9 .
بهمئی ،جمشید؛ مقیمیزارع ،فاطمه؛ بهرامی ،راضیه؛ اسدی ،معصومه .)1397( .بررسی ارتباط میان هوش معنوی و هوش هیجانی
در دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان .مجله تحقیقات سالمت در جامعه.47-56 ،)2(4.
توان ،حامد؛ توان ،سجاد؛ احمد ،زهرا؛ زندنیا ،فاطمه .)1394( .ارتباط هوش معنوی و هوش هیجانی با برخی متغیرهای جمعیت
شناختی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال .1393فصلنامه زیست پزشکی جرجانی.
.127-134 ،)1(3
ثناگو ،اکرم؛ تقوی ،احمد؛ بهنامپور ،ناصر؛ بیکی ،فریبا .)1395( .بررسی وضعیت خودشکوفایی با برخی از عوامل جمعیت شناختی در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال  ،1394پژوهش در آموزش علوم پزشکی.22-28 ،)1(8 .
خسروی ،معصومه .)1397( .اثربخشی آموزش گروهی ذهن آگاهی بر افزایش هوش هیجانی و هوش معنوی دانشآموزان .پایان
نامه کارشناسی ارشد .دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

رحیمی ،حمید؛ حسنپور ،راحله .)1393( .رابطه بین هوش معنوی با خالقیت دانشجویان علوم پزشکی کاشان ،فصلنامه آموزش و
اخالق در پرستاری.37-53 ،)2(3 ،
سادات رقیب ،مائده؛ سیادت ،سید علی؛ حکیمی نیا ،بهزاد؛ احمدی ،سید جعفر .)1389( .اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ
)(SISRI-24در دانشجویان دانشگاه اصفهان .مجله دست آوردهای روانشناختی.164-141 ،)1( 17 .
زمانیان قوژدی ،عزت؛ برقی ایرانی ،زیبا؛ علیاکبری دهکردی ،مهناز .)1397( .مدلیابی خودشکوفایی بر پایه هوش معنوی ،هوش
اخالقی و بهزیستی روانشناختی دانشآموزان تیزهوش .روانشناسی و دین )2(11 .پیاپی (.39-57 ،)42
سپهریانآذر ،فیروزه؛ غدیری صورمانآبادی ،فرهاد؛ عبدالمحمدی ،کریم؛ صمدزاده ،فریبا .)1399( .نقش میانجی خالقیت در رابطه
بین اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت دانشجویان .ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.189-208 ،)1(10 .
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شریفنیا ،حمید؛ حقدوست ،علیاکبر؛ عبادی ،عباس؛ سلیمانی ،محمدعلی؛ یعقوب زاده ،آمنه؛ عباسزاده ،عباس؛ برهانی ،فریبا؛
کرم ،محمدرضا؛ ملوکزاده ،سرور .)1394( .بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه هوش معنوی کینگ در جانبازان جسمی
جنگ ایران عراق .مجله طب نظامی.145-153 ،)3(17 .
عرفان ،عارفه؛ حقانی ،فریبا؛ امید ،اطهر؛ براتعلی ،مریم .)1395( .رابطه بین هوش هیجانی هوش معنوی دانشجویان پرستاری و
مامایی .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.232-241 ،)28(16 .
عبدالرضاپور ،پریسا؛ قنبری ،نسیم .)1399( .تأثیر آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر بهبود عملکرد زبانآموزان انگلیسی در
مهارتهای چهارگانه .مجله مطالعات روانشناسی تربیتی.76-97 ،)40( 17 .
عیسی زاده ،آیدا؛ نجات ،حمید .)1395( .رابطه بین هوش معنوی با خالقیت دانشجویان ،چهارمین همایش ملی مشاوره و سالمت
روان ،قوچان.

کیا ،علیرضا؛ حیدری ،اعظم .)1395( .بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رشد تحصیلی در بین دانشجویان .فصلنامه علمی پژوهشی
توسعه اجتماعی )1(11 .پیاپی (.53-72 ،)41

ملکی ،حمید .)1395( .بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خالقیت در بین دانشآموزان دوره متوسطه .پژوهش در نظامهای
آموزشی.190-209 ،)33( 10 .
نظری ،صدیقه .)1395( .رابطه هوش معنوی با عزتنفس و خودشکوفایی .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مرودشت.
نقش ،سیمین؛ فروغیابری ،احمدعلی؛ شفیعپورمطلق ،فرهاد .)1395( .ارائه مدلی جهت تعیین رابطه بین شیفتگی تحصیلی،

خالقیت تحصیلی و موفقیت تحصیلی با خودشکوفایی تحصیلی مبتنی بر میانجیگری جدیت تحصیلی .پژوهش در برنامهریزی
درسی )21(13 .پیاپی (.134-144 ،)48
نمازیان ،مریم؛ توحیدی ،افسانه؛ باقری ،مسعود .)1397( .تأثیر آموزش هوش معنوی بر میزان گرایش به تفکر انتقادی و خالقیت
هیجانی .مجله مطالعات آموزش و یادگیری )1(10 .پیاپی (.189-205 ،)74
نورالهی ،شبنم .)1397( .تببین سهم عوامل هوش هیجانی ،هوش موفق و هوش معنوی در پیشبینی خالقیت دختران نوجوان.
پایاننامه کارشناسی ارشد .رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی.
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