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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The present study was conducted to determine the "relationship 

between spiritual intelligence and creativity with self-actualization of 

teachers in girls' vocational schools in Isfahan" by descriptive correlational 

method. 
Materials and Methods: The statistical population consisted of all of 

teachers girls' vocational schools in Isfahan, numbering 604 people; 

Among them, based on Krejcie and Morgan (1970) table and stratified 

random sampling method with a volume of 234 people were selected to 

participate in the present study. The instruments used in the present study 

included three questionnaires: "King's Spiritual Intelligence (2009)" with 

24 items, "Jones and Crandall (1968)" with 15 items and "Torrance 

Creativity (1981)" with 60 items, whose formal validity of Confirmed by a 

number of respondents. The reliability of the questionnaires was estimated 

using Cronbach's alpha coefficient of 0.92, 0.83 and 0.77, respectively. In 

order to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics 

(Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient and stepwise 

regression) were used. 
Findings: The results showed that between all dimensions of spiritual 

intelligence (0.466, 0.541, 0.541, r = 0.463) and three dimensions of 

creativity (0.37, 0.258, r = 0.271) There is a significant direct relationship 

with self-actualization at the level of p <0.01. Among the predictor 

variables, spiritual intelligence had the highest predictive power for self-

actualization. 
Conclusion: Because teachers in vocational schools play a key role in the 

path of perfection, self-discovery and self-actualization of students 

(learners), it is necessary to provide the requirements to strengthen their 

spiritual intelligence and prepare opportunities for their creativity in order 

to achieve their self-actualization. 
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                      سعیدیان نرگس 831

 1011، بهار 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 و معنوی هوش طریق از خودشکوفایی تبیین
 کاردانش دخترانهمدارس  دبیران: مطالعه مورد)خالقیت

 (اصفهان شهر
 8مائده حیدری

 لومع دانشکده ،یآموزش تیریارشد ، رشته مد یدانش آموخته کارشناس
 ،واحد اصفهان )خوراسگان( یدانشگاه آزاد اسالم روانشناسی، و تربیتی

 رانیاصفهان ، ا
 

 2*سعیدیان نرگس
 اسی،روانشن و تربیتی علوم دانشکده آموزشی، مدیریت گروه استادیار،
 .ایران اصفهان، ،(خوراسگان) اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 
 چکیده

 خالقیت و معنوی هوش رابطه»تعیین هدف با حاضر پژوهش: هدف
 «اصفهان شهر کاردانش شاخه دخترانه مدارس دبیران خودشکوفایی با
 .شد اجرا همبستگی، نوع از توصیفی روش به

 مدارس دبیران کارکنان کلیۀ را آماری جامعه: هاروش و مواد
 اند؛داده تشکیل نفر 410 تعداد به اصفهان شهر کاردانش شاخه دخترانه

 روش به و( 1791)مورگان و کرجسی جدول بر مبتنی آنها بین از که
 برای نفر 430 تعداد حجم با متناسب ایطبقه تصادفی گیرینمونه

 در استفاده مورد ابزارهای. شدند انتخاب حاضر پژوهش در شرکت
 با(« 4117)کینگ معنوی هوش»پرسشنامۀ سه شامل حاضر پژوهش

 و گویه 15 با(« 1741)کراندال و جونز خودشکوفایی» گویه، 40
 از آنها صوری روایی که بود گویه 41 با(« 1711)تورنس خالقیت»

 استفاده اب نیز هاپرسشنامه پایایی. شد تایید پاسخگویان از تعدادی طریق
 برآورد 99/1 و 13/1 ،74/1 ترتیب به کرونباخ آلفای ضریب از

 و توصیفی آمار هایروش از ها داده تحلیل و تجزیه منظور به. گردید
 همبستگی ضریب اسمیرنف، کولموگروف آزمون) استنباطی آمار

 .شد استفاده( گام به گام رگرسیون و پیرسون
 ،044/1)معنوی هوش ابعاد همه بین که داد نشان نتایج: هایافته
501/1، 501/1، 043/1r )=451/1 ،39/1)خالقیت ابعاد از بعد سه و، 
491/1 r )=11/1 سطح در خودشکوفایی باp مستقیم معنادار رابطه 

 وانت باالترین دارای معنوی هوش بین،پیش متغیرهای بین از. دارد وجود
 .است بوده خودشکوفایی برای بینی پیش

از آنجا که دبیران بطور اعم و در مدارس کار  دانش : گیرینتیجه
بطور اخص نقش اصلی را در طی مسیر کمال ،خودیابی و خودشکوفایی 
هنرجویان ) فراگیران( ایفا می کنند فراهم سازی الزامات تقویت هوش 
معنوی آنها و تمهید فرصتهای بروز خالقیت آنها به منظور دستیابی به 

 میباشد. خودشکوفایی آنها ضروری 
 

 معنوی هوش خودشکوفایی، خالقیت،: هاواژه کلید
 88/88/8311تاریخ دریافت: 
 23/18/8011تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولnsaeidian@yahoo.com 

 مقدمه
 یمنابع انسان یدر سازمان آموزش و پرورش معلمان جزو ارکان اساس

سازمان حائز  یبه اهداف واال دنیآن سازمان بوده و نقش آنان در رس
که معلمان در رده صف سازمان قرار داشته و  ییاست. از آنجا تیاهم

انحراف از آن را  ایبه اهداف سازمان و  لیتوانند موجبات ن یعمال م
آموزش و پرورش نام برده  یروهاین نیتریبه عنوان اصل د،فراهم سازن

 فهیکه وظ یآموزش و پرورش به عنوان نهاد گر،یاز طرف د شوند،یم
نسبت به  تواندیجامعه را برعهده دارد، نم تیو ترب میتعل یاصل

 رایباشد؛ ز تفاوتیب امر مهم هستند، نیا یکه متول یعملکرد کسان
 ثیبر انتقال دانش، فرهنگ و موار عالوه تیو ترب میهدف از تعل

است که  یانندهیخالق و آفر یروهایجامعه، آماده کردن و پروراندن ن
 گرید یگوناگون جامعه است و از سو یهاتیدارمسئولعهده ندهیآدر
 مختلف یهادر عرصه یو شتابان جهان عیسر راتییهمگام با تغ دیبا

 ،یاجتماع داریتوسعه پا دافاه یدر راستا زیو ن هایعلوم و فناور
در گردش کار آموزش و  یاصول یجامعه حرکت یو اقتصاد یفرهنگ

 (.1) شود جادیپرورش ا
قق تح ای یی) خودشکوفاازین نیتر یو باالخص ارضاء عال ازهاین ضاءار

 شیشود فرد در اصالح سازمان، جامعه و خو ی( باعث مشتنیخو
و شناخت  یسنج تیبا وضع رانی(؛ لذا مد4) دیفعاالنه تالش نما

کنان کار ازهاییتوانند متناسب با سطح ن یکارکنان م ازهایین تیاولو
ای راستا گام ه نیمناسب را به کار گرفته و در ا یتیریمدواکنش های 

چارچوب  کیمازلو،   ازهاییمؤثر بردارند. تئوری سلسله مراتب ن
از  یزشیانگ ازهایین نی. اکندیارائه م رانیکاربردی برای مد یزشیانگ

 ازهاییبلندمرتبه عبارتند از: ن ازهاییفرو مرتبه به ن ازهایین
ترام  اح ازهایی، ن یتعلق اجتماع ازهایی، ن یمنیا ازهایی، ن یکیولوژیزیف

 نه فقط ازهای. مازلو معتقد است که ارضاء ن ییخودشکوفا ازهاییو ن
او  تمندییبلکه رضا شودیموجب نگهداری فرد در سازمان و شغل م

  (.3) کند یرا فراهم م
داند یعنی میل  یم "گرایش به شکوفا شدن "را  یخودشکوفای راجرز

های بالقوه، از توانایی های به رشد و توسعه دادن همۀ توانایی ها و توان
زیست شناختی گرفته تا پیچیده ترین جنبه های روان شناختی، راجرز 

ها محسوب این نیروی انگیزشی اساسی را هدف غایی همۀ انسان
رد، است موجود زنده نه فقط سعی در حفظ خود دا عتقد. او مکندیم

کوشد خویشتن را در جهت تمامیت، وحدت، کمال و بلکه می
 (.0) خودمختاری سوق دهد

ز کودک انسان ا یاز روانشناسان انسان گرا معتقد است برا یکیمازلو 
که  است نیا شودیکه مطرح م یازین نینخست شود،یابتدا که متولد م

ه ب ازی، ندوم ازیکسب غذا کند؛ ن یزنده ماندن از منبع یبتواند برا
فرد و  یزندگ یبعد یهادوره رد یمهم اریاست که نقش بس تیامن

 نیبه عشق و تعلق خاطر، سوم ازیداشتن اعتماد به نفس در او دارد. ن
 به تحقق خود ازیبه چهارم و ن ازیبه ارزشمند بودن ن ازیاست. ن ازین

 یکیگذشته، هوش به عنوان  از.  (5) پنجم است ازین)خودشکوفایی( 
شود،  یم یدر زندگو تحقق خود فرد  تیکه باعث موفق یاز عوامل

 یالنفرد در طو تیکنندة موفق نییتع ،یبهرة هوش یمطرح بوده است ول
 ییهاتیافراد به موفق ی. در واقع، مشخص شده است وقتستیمدت ن

سال  نیکنند. در واپس یم یرا سپر دهیچیپ ییندهایفرا شوند،یم کینزد
و  یانسان شناس ،یشناسعصب ،یشواهد روان شناس ستم،یقرن ب یها

 ،یکه از آن با نام هوش معنو یگریهوش د دهدینشان م یعلوم شناخت
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 و خود شکوفایی تیشود، بر موفق یم ادی یهوش وجود ایفراهوش 
  (. 4) افراد مؤثر است

از  یااست که مجموعه یزشیانگ - یشناخت یامر یمعنو هوش
به هدف  یابیرا که حل مسئله و دست یو منابع یسازگار یهامهارت
 شیدر کار با افزا تیمعنو (. 9) دینمایم یمعرف کنند،یم لیرا تسه

همراه با باالرفتن  یکار طیصداقت، اعتماد و تعهد در مح ت،یخالق
(. 1)خورده است وندیکارکنان پ یو بالندگ یاحساس تکامل شخص

ن است. روانشناسا دنیشیاند ایتفکر  یاصل یاز جنبه ها یکی تیخالق
 تیاز خالق ییسطح باال یکه دارا یداشته اند تا مشخصات افراد یسع

هستند را مشخص کنند. عوامل مشخصات افراد خالق شامل: سالمت 
 یادیتعداد ز جادیا ییادراک )توانا یریانعطاف  پذ ،یو ادارک یروان

 یشنهادهایپ یهو ارائ جادیدر ا یی(، ابتکار )تواناعیبه طور سر دهیا
)متفاوت بودن از همکاران در یو داور یاستقالل را ،یدگیچی(، پدیجد

 (. 7) نو( یها شهینظرات و اند یارائه 
مختلف از جمله  ینهادها تیو موفق ییایپو ،یداریپا یاساس عامل

در مدارس  ینندگیو آفر تیآموزش و پرورش، حرکت با محور خالق
کننده و هم در نقش  لیهم در نقش تسه یتواندم تیاست. خالق

صورت که توجه به  نیظاهر شود. به ا یبازدارنده عملکرد شغل
استعدادها و  نیبروز ا نهیکردن زم مخالقانه افراد و فراه یاستعدادها

کار که ابهام، تضاد، تناقض، شکست و عدم  طیدر مح یجو جادیا
ده ش یو نوآور تیرا توسعه دهد، موجب گسترش خالق یرونیکنترل ب
 .کندیبهتر کارکنان را فراهم م یعملکرد شغل نهیزم جهیو در نت

د کار به رش رد یو عملکرد شغل تیخالق های توجه به مقوله نیبنابرا
جریان خالقیت به هیچ وجه  کند¬یو توسعه معلمان کمک م

اسرارآمیز نیست. بنابراین، می توان آن را توصیف کرد و تربیت مستقیم 
پذیر است. در حالت عادی به منظور افزایش خالقیت آنها امکانافراد 

. شودبه خالقیت به صورت جریانی اسرار آمیز و ذاتی نگریسته می
برخالف آن عقیده دارد که اگر افراد اساس جریان خالقیت  ،گوردون
توانند استفاده از آن درک را برای افزایش خالقیتی می کنند را درک

گی می کنند به طور مستقل و همچون عضوی از که با آن کار و زند
و  تیخالقی، هوش معنومتغیر  3راستای  در(. 11) گروه فرا گیرند

پژوهش های مختلفی انجام گرفته است. صالحی و  خودشکوفایی
 یو هوش معنو تیرابطه هو"در پژوهشی با عنوان  ( 1377)قدوسی

 15دامنه سنی که در جامعه افراد ساکن شهر تهران با   "بر خالقیت
سال بودند انجام شد و به این نتیجه رسیدند که بین هویت و  54تا 

هوش معنوی، هویت و خالقیت رابطه معناداری وجود دارد اما بین 
خالقیت و هوش معنوی رابطه معناداری وجود ندارد. محمدی و 

تفکر خالق  یگریانجینقش م"( در پژوهشی با عنوان 1377اصغری )
تیجه به این ن "مشهد نیزوج ییخودشکوفاخود و یافتگیزیدر رابطه تما

رسیدند که بین خودشکوفایی و تفکر خالق رابطه مثبت وجود دارد. 
 یابی مدل"( در پژوهشی با عنوان 1379زمانیان قوژدی و همکاران )

 یستیو بهز یاخالق معنوی، هوش هوش یۀپا بریی خودشکوفا
 هوش ن نتیجه رسیدند که، به ای"زهوشیآموزان ت دانش یروانشناخت

ش . در پژوهدارد معنادارمثبـت و میاثر مستق ییمعنوی بر خودشکوفا
های خارجی در زمینه رابطه هوش معنوی و خالقیت بر 

( در Vasconcelos(  )4141) واسکونسلوسخودشکوفایی، 
و روابط بالقوه  ینظر بیترک کی: یهوش معنو"پژوهشی با عنوان  

 ندیرس یاست برا یراه، به این نتیجه رسید که هوش معنوی "یزندگ
شود، ما به طور بالقوه  جادیا ییتوانا نیا یخود. وقت تیو توسعه معنو

 یم یکه در اطراف زندگ میهست یبه افراد یمهم یقادر به کمک ها
( در پژوهشی Popov ( )4119)کنند. پوپوف  یکنند و به ما اعتماد م

، به "ایی دانشجویان در چارچوب روند آموزشیخودشکوف"با عنوان 
لکه ، ب ستین ستایا تیوضع کی این نتیجه رسید که خودشکوفایی

شخص به  یها تیکه در آن از ظرف است فعال یندیفرآ تیوضع کی
، ذکاوت ، شجاعت و سخت  تیشود. خالق یطور کامل استفاده م

به  دنیتحقق بخش ییاست که توانا یافراد یاصل یها یژگیاز و یکوش
 ژهیو تیاز اهم یحرفه ا یتهایدر فعال یساز یخود را دارند. خود واقع

ذکر شده  اتیداشتن خصوص هاامر نه تن نیا یبرخوردار است و برا یا
الزم که عملکرد  یاست بلکه داشتن ابزارها و دانش حرفه ا یضرور
کند  یرا فراهم م یحرفه ا یها تیظرف نیکار و همچن ییو کارا
پیشینه ذکر شده در زمینه هوش معنوی و خالقیت و است.  یضرور

خودشکوفایی همانطور که نشان داده است، بیشتر در بین دانش آموزان 
به عبارت دیگر، تحقیق قابل و دانشجویان و شهروندان بوده است. 

دهد  شانتوجهی به خصوص در داخل کشور در دست نیست که ن
در  تیهستند، به لحاظ خالق یهوش معنو یمعلمین اغلب چقدر دارا

در چه شرایطی  ییچه وضعیتی قرار دارند و از نظر خودشکوفا
 تیوضع فیپژوهش حاضر توص یاز هدف ها چکدامیباشند. البته همی

 شیو قدرت پ یبلکه فقط همبستگ ستین رهایمتغ نیمعلمان از نظر ا
 ریها تاثآن ییکه احتماال بر خودشکوفا یملدو عامل از عوا ینیب
. همچنین تاکنون عوامل تأثیرگذار بر کندیم یرا بررس گذاردیم

بویژه در قشر معلمین  تیو خالق یاز جمله هوش معنو ییخودشکوفا
کاردانش مورد تحقیق قرار نگرفته است. عالوه بر این، نوع و نحوه 

ه تنها داشته باشند، ن دیگرارتباطی که این سه متغیر ممکن است با یک
 هب ای شهر اصفهان، بلکه تقریبأ در هیچ جامعه دبیران کاردانشدر 

نند بدا نکهیا ی. افراد برااست نگرفته قرار مطالعه مورد منسجم طور
ی انجام دهند به هوش معنو دیرا با «یزیچه چ»و  دهندیانجام م« چرا»

رسالت  کیبراساس  یهوش معنو یدارند. افراد دارا ازین و خالقیت
 یزندگ گرانیبه د یرسان. آنها براساس خدمتکنندیمشابه عمل م

و همواره  کنندیسرزنش نم یزیرا به خاطر چ گرانی. آنها دکنندیم
 تیرضا ی. برارندیپذ یرا م شانیبخشش خود و عملکردها مسئولیت

ه ب یندارند. از وابستگ گرانید قیبه تصد یازیداشتن از خودشان ن
از  یمنیرها هستند، چون اعتقاد دارند ا یمنیکسب ا یبرا گرانید

اعتماد  ت،یخالق یبرا ی. آنها کار را مکانرونیخودشان است نه از ب
آنها  دانند. یاست، م هیکه پول و پاداش، ثانو ییجا ،یریادگیبه نفس و 

 ازهاین ،یبا قوت، ضعف، نگران ییکار را به عنوان انسان ها طیافراد مح
آنها روابط، همواره  یبرا رند،یگ یخودشان در نظر م یو خواسته ها

. لذا می توان متذکر شد که انجام پژوهش حاضر در قبل از کار است
 درجامعه دبیران کاردانش شهر اصفهان بسیار با اهمیت می باشد و 

 :خالصه کرد ریدر موارد ز توانیکل ضرورت پژوهش را م
 رینقش دو متغحاضر از آن جهت که  قیتحق یهاافتهی .1
 یکه برا یمختلف یندهایشای( از پتیو خالق ی)هوش معنونیبشیپ

 یبرا دهد؛یوجود دارد را نشان م رانیدب ییبه خودشکوفا لیتما
 .موثر باشد تواندیم رانیدب یریدر جذب و به کارگ نیمسئول
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حاضر  قیتحق یهاافتهیاز  یمدارس با آگاه رانیمد نیهمچن .4
 یبروز رفتارها یهافرصت یسازفراهم یاقدامات الزم برا توانندیم

 زهیانگ رانیرا انجام دهند تا دب رانیدب یو هوش معنو تیبرخالق یمبتن
 .کنند دایبهترشدن از آنچه هستند را پ یالزم برا

 لیبر تما تیو خالق یهوش معنو ریو شناخت از نقش و تاث ی. آگاه3
شد  توانیه سمت آنچه مو حرکت ب هاتیبه رشد و توسعه ظرف

 ریدب تیترب یبرا یزیرو برنامه یاستگذاریمسئوالن س یبرا تواندیم
  کاربرد الزم را فراهم کند.

مدارس  رانیدب یعنیمتأسفانه در مورد جامعه هدف این پژوهش 
دخترانه شاخه کاردانش شهر اصفهان، تحقیقات و استنادات قابل 

 ،یدر خصوص وضعشان در ارتباط با متغیرهای هوش معنو یامالحظه
وجود ندارد. به عبارت دیگر، تحقیق قابل  ییو خودشکوفا تیخالق

دهد  شانتوجهی به خصوص در داخل کشور در دست نیست که ن
در  تیهستند، به لحاظ خالق یهوش معنو یمعلمین اغلب چقدر دارا

در چه شرایطی  ییچه وضعیتی قرار دارند و از نظر خودشکوفا
 تیوضع فیپژوهش حاضر توص یاز هدف ها چکدامیباشند. البته همی

 شیو قدرت پ یبلکه فقط همبستگ ستین رهایمتغ نیمعلمان از نظر ا
 ریآنها تاث ییکه احتماال بر خودشکوفا یملدو عامل از عوا ینیب
. همچنین تاکنون عوامل تأثیرگذار بر کندیم یرا بررس گذاردیم

بویژه در قشر معلمین  تیو خالق یاز جمله هوش معنو ییخودشکوفا

کاردانش مورد تحقیق قرار نگرفته است. عالوه بر این، نوع و نحوه 
ه تنها داشته باشند، ن دیگرارتباطی که این سه متغیر ممکن است با یک

 هب ای در معلمین کاردانش شهر اصفهان، بلکه تقریبأ در هیچ جامعه
 مباحث مطرح به توجه با. است نگرفته قرار مطالعه ردمو منسجم طور

 نیب ایاست که آ یسوال اساس نیپاسخ به ا یشده، پژوهش حاضر در پ
شاخه  هنرستانهای رانیدب ییبا خودشکوفا تیو خالق یهوش معنو

 وجود دارد؟ معناداری شهر اصفهان رابطه کاردانش
 

 هاروشمواد و 
 روش نظر از و است کاربردی هدف، جهت از نظر مورد پژوهش

 زا پژوهش متغیرهای بین ارتباط حیث از و توصیفی ها،داده گردآوری
 دبیران کلیۀ را حاضر پژوهش آماری جامعۀ. باشدمی همبستگی نوع

 دتعدا که اندداده تشکیل اصفهان شهر کاردانش شاخه دخترانه مدارس
 410 اصفهان، شهر پرورش و آموزش کل اداره گزارش براساس هاآن
 و کرجسی جدول از استفاده با حاضر پژوهش در. باشدمی نفر

 پژوهش در. گردید آورد بر نفر 430 نمونه حجم(1791)مورگان
 گیری نمونه روش از استفاده با آماری نمونه افراد انتخاب حاضر

 صورت به که را نمونه حجم( 1-3)جدول. است بوده غیرتصادفی
 .دهدمی نشان شده برآورده ایسهمیه

 نمونه حجم.  1جدول
 حجم نمونه تعداد دبیران نواحی آموزش و پرورش

 14 01 1ناحیه 

 39 75 4ناحیه 

 51 147 3ناحیه 

 54 100 0ناحیه 

 50 101 5ناحیه 

 14 05 4ناحیه 

 430 410 جمع کل

 430پرسشنامه توزیع شده،  430گردید از تعداد همانطور که ذکر 
پرسشنامه به طور کامل و بدون خطا، برگشت داده شد، بنابراین نرخ 

 درصد بوده است. 111ها بازگشت پرسشنامه
 برای باشدمی کاربردی مطالعات ی در حیطه که حاضر پژوهش در

 .شود می استفاده میدانی و ایکتابخانه روش دو از اطالعات گرداوری
 به مراجعه مطالعه اجمالی ادبیات موجود با ابتدا در که نحو این به

 پس و شده گردآوری های پژوهشمتغیر یزمینه در اطالعات کتابخانه
 میدانی، مطالعات یی بین متغیرها در حوزهرابطه بررسی جهت آن از

مدارس دخترانه شاخه کاردانش شهر  رانیدب توسط هاپرسشنامه
 می گیرد. قرار بررسی مورد و تکمیل اصفهان

های علوم رفتاری از ابزارهای مختلفی همچون پرسشنامه، در پژوهش
شود. انتخاب گیری متغیرها استفاده میمصاحبه و غیره جهت اندازه

گیری بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش و نوع ابزار اندازه
زه گیری مناسب یکی از ها دارد. بنابراین انتخاب ابزار انداآزمودنی

تواند محقق را در مهمترین مراحل روش علمی پژوهش است که می

آوری های جمعآوری اطالعات کمک نماید. یکی از روشجمع
باشد. اطالعاتی که مستقیما قابل مشاهده نیستند، پرسشنامه می

ای هپرسشنامه مجموعه ای است از سواالت کتبی و غالباً مبتنی با گزینه
های خود را بر آن های بسته( که پاسخ دهنده جوابص )سوالمشخ

ای هستند که پژوهشگر برای هر کند. سواالت بسته به گونهدرج می
دهد تا پاسخ دهنده ها را ارائه میای از گزینهها مجموعهیک از آن

 (. 14یکی را انتخاب کند )
 پرسشنامه هوش معنوی، 3ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر 

خالقیت و خودشکوفایی بوده است که جهت اندازه گیری هوش 
 معنوی از پرسشنامه هوش معنوی کینگ استفاده شد.

 یطراح  4111در سال  ( ISIS)نگیتوسط ک یپرسشنامه هوش معنو
 باشدیم کرتیل یانهیگز  5سوال دارد و بصورت   40شده است که 

(. این پرسشنامه از چهار زیر مقیاس تشکیل شده که عبارتند از: 19)
تفکر وجودی، آگاهی متعالی، تولید معنای شخصی و بسط حالت 
هشیاری. هر چه نمره کل فرد بیشتر باشد فرد از هوش معنوی بیشتری 
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ضریب  (4113) و همکاران یبیدر مطالعه رق (.11برخوردار است )
ی هوش ضریب اعتبار پرسشنامه، 17/1هآلفای کرونباخ پرسشنام

نفری به فاصله زمانی  91بازآزمایی در یک نمونه  یقمعنوی از طر
 (. 17) محاسبه شد  49/1هفته  4متوسط 

( استفاده 1711جهت محاسبه خالقیت از پرسشنامه خالقیت تورنس)
این آزمون در واقع چهار عامل باشـد.  سؤال مـی 41که شامل گردید 

(، 31-05(، ابتکار)1-15ده خالقیت یعنی سیالی)تشکیل دهن
( را مورد سنجش قرار می دهد. البته 41-04( و بسط)14-31انعطاف)

هریک از این دسته سواالت در واقع یک خرده آزمون را تشکیل می 
بوده است  141تا  1دهند . دامنه نمره کل خالقیت هر آزمودنی بین 

(41 .) 

یاس خودشکوفایی مازلو که توسط برای محاسبه خودشکوفایی از مق
این ابزار  (.41( تدوین شده است استفاده گردید )1741جونز و کراندال)

باشد کـه آزمـودنی  می لیکرتای درجه 4جمله در مقیاس 15شامل 
درجـه ای را از  4های طیـف در پاسخ به هر سوال باید یکی از گزینه

 تعیینبه منظور . ـدانتخـاب کن 4تا کامال موافق  1کامال مخالف 
نشان نتایج استفاده شد  یشخص گیریروایـی سـازه از آزمـون جهت

همســانی  ت. آزمـون از روایـی بـاالیی برخـوردار اسـ اینداد 
کرونباخ آلفا  49/1درونــی ایــن آزمــون در ایــن پــژوهش 

همچنین پایایی این آزمون به روش باز آزمایی بر  .محاسبه شده است
  (.41) محاسبه شده است  95/1روز  15دانشـجو در فاصـله  41روی 

-1در پژوهش حاضر جهت تعیین اعتبار روایی پرسشنامه از دو روش 
 لیدله بروایی صوری استفاده شد.الف( روایی محتوا:  -4روایی محتوا و 

هوش معنوی، خالقیت و خودشکوفایی سه پرسشنامه  بودن استاندارد
ها به روایی محتوا اعتماد شد.ب( روایی صوری: اعتبار صوری پرسشنامه

 توسط چند نفر از پاسخگویان مورد تایید قرار گرفت.
از ضریب  نامهدر پژوهش حاضر برای مشخص شدن پایایی پرسش

آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. ضرایب پایایی کل برای 
ها های هوش معنوی، خالقیت و خودشکوفایی و ابعاد آننامهپرسش

 ( نشان داده شده است.4در جداول )
 ها نامهپرسش کرونباخ آلفای ضریب.  4جدول

 هاتعداد گویه ضریب آلفای کرونباخ ابعاد

 40 74/1 هوش معنوی

 41 13/1 خالقیت

 15 99/1 خودشکوفایی

 هوش پرسشنامه سه هر برای پایایی ضرایب( 4) جدول های داده طبق
 همگی که آمد بدست هاآن ابعاد و خودشکوفایی خالقیت، معنوی،

 دهاستفا مورد گیریاندازه ابزار باالی دقت از نشان و بوده 9/1 از باالتر
 استفاده با پژوهش این از حاصل تحلیل و تجزیه. دارد پژوهش این در
 .شد انجام ،41 نسخه ،SPSS آماری افزار نرم از
 

 
 هاافتهی

 با پژوهش اصلی متغیرهای بین معنادار رابطه وجود بررسی جهت
 پیرسون همبستگی ضریب از ، هاداده توزیع بودن نرمال به توجه

 .گردید استفاده
 با خالقیت و معنوی هوش بین همبستگی ضریب.  3 جدول

 خودشکوفایی
متغیر 

 خودشکوفایی مالک

متغیرهای 

 ضریب بینپیش

 همبستگی

مجذور ضریب    

 همبستگی

سطح 

 معناداری

هوش 

 معنوی
**509/1 477/1 111/1 

 111/1 103/1 411/1** خالقیت

P <*P <** 
بین هوش معنوی  یهمبستگ بیضر دهدیم نشان (3) جدولی هاافتهی

 نیبی عن. یاست و خالقیت و خودشکوفایی با خودشکوفایی معنادار
 509/1هوش معنوی و خودشکوفایی رابطه معنادار و مستقیم به میزان )

=r) خالقیت و خودشکوفایی رابطه معنادار و مستقیم به میزان  نیب، و
(411/1=r)  .نییتع بیضر اساس بروجود دارد(4r) 7/47   درصد از

 انسیواردرصد از  3/0 (4r)هوش معنوی و خودشکوفایی،  نیب انسیوار
که وجود رابطه  است بوده شترکخودشکوفایی م بین خالقیت و

معنادار آماری بین هوش معنوی، خالقیت با خودشکوفایی است. جهت 
بینی بررسی این فرضیه که هوش معنوی وخالقیت توان پیش

خودشکوفایی را داراست، از روش رگرسیون گام به گام استفاده 
 گردید.

 هوش فرضیه در گام به گام رگرسیون مدل معناداری.  0 جدول
 داراست را خودشکوفایی بینیپیش توان معنوی

 

 گام
متغیر 

ضریب  بینپیش

 همبستگی

مجذور 

ضریب 

 همبستگی

 هاآماره

F تغییرات 

درجه 

آزادی 

1 

درجه 

 2آزادی

آزمون 

دوربین 

 واتسون

1 
هوش  -

                  معنوی
745/0 222/0 424/24 1 232 532/1 

 ییوابسته: خودشکوفا ریمتغ
 توانسته(، هوش معنوی 0با توجه به نتایج به دست آمده از جدول )

وش شود ارتباط بین هبینی کند، نتیجه میاست خودشکوفایی را پیش
باشد و مدل رگرسیون داری میمعنوی با خودشکوفایی، ارتباط معنی

 کوفاییبینی خودشباشد و هوش معنوی قادر به پیشمدلی معنادار می
 است.
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 یریگجهینت

با  تیو خالق یرابطه هوش معنو»پژوهش حاضر با هدف تعیین
ه ب« مدارس دخترانه شاخه کاردانش شهر اصفهان رانیدب ییخودشکوفا

روش توصیفی از نوع همبستگی، اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را 
دبیران مدارس دخترانه شاخه کاردانش شهر اصفهان کارکنان  یۀکل

ها براساس اعالم سازمان آموزش و پرورش اند که تعداد آنتشکیل داده
 باباشد. که از بین آنها با استفاده از نفر می 410کل شهر اصفهان، 

و به روش نمونه گیری غیرتصادفی  (1791و مورگان) یجدول کرجس
پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزارهای نفر برای شرکت در  430تعداد 

پرسشنامه هوش  »مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل سه پرسشنامه 
مقیاس  »گویه،  40با   «4111در سال    نگیتوسط ک یمعنو

گویه و  15با (« 1774ل)خودشکوفایی توسط جونز و کراندا
بود که روایی صوری  گویه 41با (« 1741)تورنس تیپرسشنامه خالق»

لحاظ صراحت و قابلیت درک گویه ها از طریق تعدادی از  از
پاسخگویان تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای 

و   13/1« تیخالق »، 74/1« یهوش معنو»کرونباخ برای پرسشنامه  
ها از برآورد گردید.  رای تجزیه و تحلیل داده 99/1« ییخودشکوفا »

، فرنیآزمون کولموگروف اسمروش آمار توصیفی و آمار استنباطی )
و رگرسیون گام به گام( استفاده شد. نتایج  رسونیپ یهمبستگ بیضر

بعاد ا» نیب؛ «ییو خودشکوفا تیو خالق یهوش معنو »نشان داد که بین 
ابعاد سیالی و ابتکار از خالقیت با »؛ بین«ییبا خودشکوفا یهوش معنو

(. همچنین نتایج نشان داد p<0/05معنی دار است)« خودشکوفایی
بینی درصد توان پیش 75ابعاد هوش معنوی و خالقیت در سطح اطمینان 

 خودشکوفایی را دارند. 
بین هوش معنوی  یهمبستگ بیضر دهدیم نشان( 0) جدولی هاافتهی

های در راستای مقایسه یافته. است و خالقیت با خودشکوفایی معنادار
های پژوهشگران دیگر، یافته این پژوهش با پژوهش حاضر با یافته

 از منظر وجود رابطه معنادار مثبت بین( 1377) یو اصغر یمحمد
همسو می باشد. ضمنا پژوهش حاضر با و تفکر خالق  ییخودشکوفا

از نظر وجود رابه معنادار ( 1379و همکاران ) یقوژد انیزمان پژوهش
 همسو می باشد. همچنین با پژوهش ییخودشکوفا و هوش معنوی بین 

از نظر ارتباط مثبت و معنادار هوش معنوی و ( 4141) سکونسلوسوا
از نظر  ( 4119پوپوف  ) خودشکوفایی همسو بوده است. در همین راستا

یین در تب القیت با پژوهش همسو بوده است.ارتباط خودشکوفایی و خ
این فرضیه می توان گفت از آنجا که هوش معنوی با خودشکوفایی 
رابطه معنادار مستقیم دارد؛ با یکپارچه کردن هوش عقالنی و هوش 
هیجانی تعامل بین فرایندهای تفکر منطقی و هوش هیجانی را تسهیل 

گونی شخصی را فراهم ها و موجبات  دگرتواند زمینهکند و میمی
ی فرد هاتواند روند رشد و توسعه تواناییآورد که این پیامد طبیعتا می

را فراهم نموده و به تکوین تدریجی آنچه که ویژگی فردی شخص 
کند و شدن هرآنچه که شخص شایستگی شدنش را دارد ایجاب می
 دارای که شود که این همان خودشکوفایی است. افرادیمنجر می

 هشیاری نسبت از باالیی درجۀ پذیرند، انعطاف هستند، معنوی هوش

 و و دردها مشکالت با رویارویی برای توانایی دارند، خویشتن به
 و به دیگران وابستگی عدم همچنین دارند. را آنها بر شدن چیره

 ویژگی جامعه، از معمول های سنت و ها شیوه برابر در مقاومت

 حل هوش، توانایی بنیادی هایشناسه از یکی آنهاست. دیگر های

 معنوی و هوش است عملی و بینانه واقع ای گونه به مسائل کردن

 نشان را و ارزشی معنایی مسائل که غایی هوش نوعی عنوان به

 های جنبه بر گیرد، در برمی را روانی سازگاری ظرفیت و دهدمی

 ارزش معنوی، منابع بر گیرندة در و شده بنا غیرجبری و غیرمادی

 می افزایش را روزانه تندرستی عملکرد و که است هاییویژگی و ها

شود. تقویت می منجر آنها در خودشکوفایی رشد به این دهد و
تفکر وجودی انتقادی، ایجاد معنای  جمله از معنوی هوش هایمؤلفه

 قابل تأثیرات شخصی، آگاهی متعالی و گسترش حالت هوشیاری

دهد می افزایش او در را از زندگی رضایت و گذاردمی فرد بر توجهی
و در نتیجه فرد به با رسیدن به هوش معنوی و خودشکوفایی به این 

 رسد که تمام رویای خود را محقق کند. قدرت می
در تبیین این یافته که خالقیت با خودشکوفایی رابطه مثبت معنادار 

توان گفت هرچند انسان با توانایی نوآوری زاده می شود اما دارد می
شکوفایی آن نیازمند پرورش است. ایجاد فرصت برای پرورش 
خالقیت برای هر جامعه، امری حیاتی است. امروزه در کشورهای 

آموزان از مهمترین رورش خالقیت دانشتوسعه یافته شکوفایی و پ
هدف های آموزش و پرورش به شمار می آید. از طریق خالقیت، فرد 

د یابهای تازه و غیرمعمول و منحصر به فرد برای مسائل دست میبه راه
 رسد. و بدین به روش سطحی از خودشکوفایی می

بینی در تبیین این فرضیه که هوش معنوی و خالقیت توان پیش
 رسد می نظر ودشکوفایی را داراست می توان اذعان داشت که بهخ

 درجۀ پذیرند، انعطاف هستند، باالیی هوش معنوی دارای که افرادی

 با رویارویی برای توانایی دارند، خویشتن به هشیاری نسبت از باالیی

 عدم همچنین دارند؛ را آنها بر شدن چیره و و دردها مشکالت

 معمول هایسنت و ها شیوه برابر در مقاومت و به دیگران وابستگی

 بنیادی هایشناسه از یکی آنهاست. دیگر های ویژگی جامعه، از

 است عملی و بینانه واقع ای گونه به مسائل کردن حل هوش، توانایی

 و ارزشی معنایی مسائل که غایی هوش نوعی عنوان به معنوی و هوش

 بر گیرد، در برمی را روانی سازگاری ظرفیت و دهدمی نشان را

 معنوی، منابع برگیرندة در و شده بنا غیرجبری و غیرمادی های جنبه

 را روزانه تندرستی عملکرد و که است هایی ویژگی و ها ارزش

 را هایشان موفقیت معنوی باال، هوش دارای افراد دهد.می افزایش

 درونی گفتمان این توانند و  می هایشان شکست تا بینند می بیشتر

، «شوم ناامید و بخورم شکست نباید من»که دهند رشد خود در را
 خودشکوفایی رشد به این و« برسانم پایان به را کار این توانم می من»

 جمله از معنوی هوش های مؤلفه  تقویت شود. می منجر آنها در

 روحیه پرورش او، واالی های و اندیشه انسان به احترام خودآگاهی،

 می فرد بر توجهی قابل تأثیرات انسان نسبت به خوشبینانه نگرش و

پزوهش حاضر  دهد. می افزایش او در را از زندگی رضایت و گذارد
نیز همچون سایر پژوهش ها با محدودیتهایی رو به رو بوده است. از 

مدارس  رانیدبجمله این محدودیت ها اینکه گروه نمونه پژوهش 
ران ها به دبیبود. لذا تعمیم یافته دخترانه شاخه کاردانش شهر اصفهان

مدارس متوسطه نظری و دبیران مدارس کاردانش پسرانه با احتیاط 
باید صورت گیرد و مورد دوم اینکه روش نمونه گیری در پژوهش 

گیری غیرتصادفی در دسترس بوده است لذا در تعمیم حاضر نمونه
یه ه یافته های فرضها باید جانب احتیاط را رعایت نمود. با توجه بیافته

 های پژوهش پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می گردد:
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بین هوش  رابطه وجود بر ( مبنی0و ) (3) جداول های یافته به توجه با
 شود: می معنوی و خالقیت با خودشکوفایی پیشنهاد

های تخصصی امهنخدمت و بر نهای آموزش ضمبرگزاری دوره -
 ناسب برای حضور فعال دبیرانه منیش روز، ایجاد زمناسب با دانمت

درمجامع علمی کشور، ارائه فرصت کافی برای رشد و بروز 
ای برای ادامه تحصیل در مراکز استعدادهای بالقوه و اختصاص سهمیه
 گردد. یاز توصیه مینهای مورد آموزش عالی و دولتی و آزاد در رشته

هایی سئولین کارگاهشود که مها پیشنهاد میبا توجه به نتایج فرضیه -
هرچه بیشتر هوش معنوی برگزار تقویت های عملی در خصوص راه

نمایند تا معلمان از منابع هوش معنوی اطالعات بیشتری کسب کنند و 
 . آموزان را بهتر رقم زننددر نهایت تعلیم و تربیت و ارتقا سالمت دانش

 نتایج این نحو شایسته در جریانمدارس به  نشود دبیراهاد مینپیش -
های های و دورهد و از طریق برگزاری کالسنپژوهش قرار گیر

ها و اطالعات الزم جهت ارتقاء ابعاد هوش مایینمختلف آموزشی، راه
 د.ننوی دریافت کنمع
 طریق کاربستاز معنوی هوش تقویت و رشد راهکارهای به   -

 هاینشانه و آیات درباره تفکر از جمله ، اسالم دین هایآموزه

 او، یاد و و ذکر خداوند به دائم توجه هستی، گستره در خداوند

 و هانیکی انجام انسان، به نسبت خدا الطاف و ها نعمت به توجه
 بنیادی معانی جستجوی خلقت، هدف درباره تفکر ها، از بدی دوری

 بین ارتباط جستجوی و چرایی پرسیدن سؤاالت و هاموقعیت

 کرد. را تقویت کارکنان معنوی هوش میتوان رویدادها،
برای شرکت در دبیران برای سازی د با فرصت ننمی توا نمدیرا -

یده ابرای استفاده از زمینه سازی برای آنها ی و نهای سازماگیریتصمیم
در طراحی امور  ن، مشارکت دادمدرسهجدید برای پیشرفت های نو و 

 یبا اجراآنها فرصت برای رشد شخصیت  ناهم ساختمدرسه و فر
تسهیالت و  نو دادو نهای د تقدیر از طرح و ایدهننامه هایی مانبر

 دنتخصص دار نای که در آهندر زمیآنها اسب به نات کافی و منامکا
 ذ.نرا فراهم ساز ندانه خودشکوفایی کارمنزمی

نظـام آمـوزش و پـرورش مـیتـواند از ویژگی بسط، یعنی تـوجه  -
نحو مطلوبی آن را  سهای درس استفاده کند و بهبـه جـزئیات در کال

گیری از این ظرفیت به مایه آمـوزش قـرار دهـد و با بهره دسـت
هایـی باشـد کـه ضـمن افـزایش ایـن دنـبال پـیدا کـردن شـیوه

 .های جدید در آنها نکاهدتوانمـندی، از تـوان ابـتکار و تولید ایده
تری قت بیشدشود هاد مینپیشمعلمان  مسئولین و متولیان استخدامبه  -

 و دبیران بکار گیرندانتخاب  و استخدام فرآیند گزینش ودر را 
سنجش  و نیروهای خالق را از طریق برگزاری آزمون های خالقیت

ر توان بیشتری دبرگزینند تا از این طریق ابعاد معنوی در شخصیت 
 .باشند دراختیار داشتهآموزش و پرورش پیشبرد اهداف 

ا ب یموزشآ یکارگاهها ییبرپااقدام به مسئوالن آموزش و پرورش  -
ویژه ب در بعد تربیت  یهدف آشناکردن بیشتر معلمان با مسائل مذهب

 اقدام کنند. در ابعاد معنوی آن 
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