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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی هویت و هوش معنوی بر خالقیت انجام شد .روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی بود.
حجم نمونه  05نفر بصورت در دسترس که در سال  ، 99تهران بودند ،انجام شد .به منظور سنجش متغییرها از آزمون
سبکهای هویت صالحی ،پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران و پرسشنامه سنجش خالقیت تورنس استفاده گردید.
برای تحلیل دادهها و نتیجه گیری ،فرضیه اصلی از روش آماری تحلیل واریانس و برای فرضیههای فرعی ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد .نتایج آماری حاصله از  .sigدر تحلیل واریانس نمره  5 /551و  5 /232بود ،به ترتیب نشان داد بین
هویت و هوش معنوی رابطه معناداری وجود دارد ،اما بین هویت و خالقیت رابطه معناداری وجود ندارد .زیرا نمره sig.
بزرگتر از  5050شد .نمره  sig.برای فرضیههای فرعی  50555 ،50555و  501.3بود ،به ترتیب بین هویت و هوشمعنوی،
هویت و خالقیت رابط ه معنادار وجود دارد اما بین خالقیت و هوشمعنوی رابطه معناداری پیدا نشد.
واژههای کلیدی :هویت ،هوشمعنوی ،خالقیت.
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خالقیت نقش حیاتی در بهبود و تکامل زندگی انسانها دارد ،به همین دلیل خالقیت عامل مهمی در بقای جوامع در
محیط پر رقابت کنو نی و مملو از مسائل و مشکالت است به طوری که امروزه خالقیت و نوآوری و ایجاد تغییر و دگرگونی
مثبت در دانش آموزان امری مهم و ضروری به نظرمیرسد(پنگ ،چن ،ژیا و رانگ 2512 ،2؛ به نقل از امرایی و همکاران،
 .) 1392خالقیت در فرهنگ لغت آکسفورد به عنوان "استفاده از تخیل یا ایدههای اصلی برای ایجاد چیزی" تعریف شده است

(درانج ،آیرونز و درانج  .) 2512 ،3خالقیت راهحلهای ایجاد شده است که تازه و مفیداند اما برخالف تصورات ما نیازی به نبوغ
زیادی ندارد ،اشاره دارد (ک .رید  .) 1390 ،.در رابطه با خالقیت تعاریف متعددی ارائه شده است بطور مثال سانتروک 255. ( 0؛
به نقل از سیف .) 1329 ،به توانایی تفکر دربارهی مسائل که در نهایت راهحلهای منحصر به فرد ،تازه و گاها غیرعادی میداند.
ولفلک 1922 (6؛ به نقل از سیف .) 1329 ،به همبستگی میان دانش و خالقیت اشاره دارد .همچنین گیلفورد 1962 ( 2؛ به نقل از
سیف _) 1329 ،اولین کسی که دو مفهوم تفکر همگرا و واگرا را مطرح کرد_ تفکر واگرا را عنصر مهم خالقیت میداند .خالقیت
نیروی تخیل برای تولید یک فکر یا مفهوم جدید است ،به عبارت دیگر ،خالقیت یعنی استفاده از توانایی ذهنی برای ایجاد
چیزهایی که پیش از این نبوده و کارهای ی که قبل از این کسی انجام نداده است(یونلو ،کلمپ و شافر .) 2512 ،2
برخی خالقیت را ویژگیهای شخصیتی افراد را محور قرار داده و خالقیت را مجموعهای از تواناییها و خصائص فردی
تلقی می کنند .خالقیت همان پدیدهای است که زندگی مدرن بشر متمدن را از زندگی ابتدایی نخستین جدا میکند(کافمن و
استرنبرگ 2515 ،9؛ به نقل ازحاجیآقانژاد ،زارع نیستانک و داداشی .) 1392 ،در برخی از تعریفها به خالقیت به صورت یک
فرایند نگریسته می شود به عنوان مثال :بر مبنای دو عنصر تازگی و ارزشمند بودن ،خالقیت را این گونه تعریف میکند
«فرآیندی است که نتیجه آن یک کار تازه است که توسط گروهی در یک زمان به عنوان چیزی مفید و رضایت بخش مقبول
واقع شود» (بقتو 2515 ،15؛ به نقل از آقانژاد ،زارع نیستانک و داداشی.) 1392 ،
یکی از عامل ها و متغییرهایی که ممکن است در خالقیت تاثیرگذار باشد ،هوش معنوی  11است .هوش معنوی ،از دو
مولفه هوش و معنویت تشکیل شده است؛ درحالیکه معنویت جست وجو برای یافتن مباحث مقدس ،معنایابی تعالی است .هوش
معنوی باعث توانایی فرد برای سازگاری بیشتر میشود .مفهوم هوش معنوی را استیونز  12در سال  1996برای اولین بار و سپس
ایمونز  13در سال  1999آن را گسترش داد .ا ین هوش یک توانایی توسعه یافته است برای پیدا کردن و استفاده از معانی در حل
مشکالت است (دریکوند و ایمانی فر.) 1392 ،
هوش معنوی باعث شکوفایی فرد می شود ،به عبارت دیگر ظرفیت فرد را برای داشتن هدف اجتماعی مهم در زندگی
به وسیله درک خود باال می برد(ساکسینا و کادام  .) 2525 ،1.هوش معنوی توانایی مدیریت ذهن و توانایی تصمیمگیری مناسب
در هنگام ایجاد آشفتگی در زندگی یا ذهن افراد و محیط اطراف است(زوهار 2515 10؛ به نقل از موهان و تامپی .) 2525 ،16
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هویت  1متغییر دیگری است که رابطه آن به همراه هوش معنوی ،با متغییر خالقیت مورد بررسی قرار گرفته است.
« هویت در معنای لغوی یعنی ،حقیقت و ماهیت چیزی؛ و یا هویت پاسخ به سؤال چه کسی بودن و چگونه بودن است .هویت
مجموعهای از باورها  ،اعتقادات و نگرشهای است که از طریق کاوش در محیط فردی و میانفردی کسب میشود» (صالحی،
 ،1390صص .) 1. _ 13
جیمز مارسیا  2هویت را با در دو مفهوم شرح داد :کاوش و تعهد .کاوش مربوط به بحران می شود و نشاندهنده
تمایزهای شناختی و رفتاری است .تعهد ،در واقع تصمیم گیری است با در نظر گرفتن وجود یا عدم هریک از این دو مفهوم ،در
دورهی شکلگیری هویت فرد میتوان پایگاههای هویت فرد را تعیین کرد .مارسیا با ترکیب فقدان یا وجود این معیارها چهار
پایگاه ،کسب هویت ،وقفه هویت ،ضبط هویت و پراکندگی هویت را تعیین نمود(برک .) 1396، 3
در تعریف هر یک از پایگاهها می توان گفت ،پراکندگی هویت :افرادی که جهت روشنی ندارند و به ارزشها و اهداف
پایبند نیستند و سعی نمی کنند به آنها دست یابند .ضبط هویت :افرادی که بدون کاوش به ارزشها و اهدافی متعهداند که
صاحبان قدرت (والدین ،معلمان و )...برای آنها انتخاب کرده اند .وقفه هویت :افرادی که هنوز تعهد قطعی ندارند و در حال
جمعآوری اطالعات برای دست یابی به ارزشها و اهدا ف خود هستند .کسب هویت :افرادی که به اهداف و ارزشهایی متعهدند و
احساس سالمتی روانشناختی میکنند(.صالحی و همکاران.) 1392 ،
با توجه به تاثیر بسیار زیاد خالقیت در رشد و پیشرفت بشر و احتمال تاثیرگذار بودن بر هوشمعنوی و هویت،
پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه بین هویت و هوشمعنوی بر خالقیت می باشد .و همچنین اهداف فرعی این پژوهش بررسی
رابطه بین هویت و هوشمعنوی ،هویت و خالقیت و هوشمعنوی و خالقیت می باشد .همچنین تاکنون پژوهشی با این عنوان بر
روی افراد ساکن در شهر تهران صورت نگرفته بود .با توجه به آنچه که ذکر شد ،فرضی ه اصلی پژوهش حاضر عبارت است از
اینکه بین هویت و هوش معنوی بر خالقیت رابطه معناداری وجود دارد و فرضیات فرعی ،بین هویت و هوشمعنوی ،هویت و
خالقیت ،و هوش معنوی و خالقیت رابطه معناداری وجودارد(نگارنده).
جیبوی  .و همکاران (  ) 2519به بررسی توانایی ذهنی ،عزت نفس و سبکهای یادگیری با خالقیت در بین دانش
آموزان مقطع متوسطه در ایالت اویو پرداختند .نتایج نشان داد که توانایی ذهنی ،عزت نفس و سبکهای یادگیری با خالقیت
در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان که با موفقیت بسیار باال رو برو بودهاند و در واریانس خالقیت .درصد مشترک بودهاند.
رتور  0و کانگ  ) 2512 ( 6به بررسی محل زندگی و جنسیت بعنوان عوامل تعیین کننده هوشمعنوی پرداختند.نتایج نشان داد
محل زندگی بر هوش معنوی تاثیری ندارد .اما در متغییر جنسیت ،نوجوانان دختر تمایل بیشتری به معنویت ،نسبت به نوجوانان
پسر نشان دادند.
ریونگ و عمبوتاگ  ) 2512 ( 2به بررسی تأثیر هوش هیجانی وهوشمعنوی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دبیرستانی پرداختند .یافته ها نشان داد که از نظر جنسیت بین هوشهیجانی ،هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی رابطه
معناداری وجود ندارد .و از نظر گروههای نژادی بین هوشهیجانی ،هوش معنوی و پ یشرفت تحصیلی تفاوت معناداری دیده
شد .نتایج نشان داد که بین هوشهیجانی و هوش معنوی رابطه مثبت و معناداری با پیشرفت دانشجویان وجود دارد .هر دو
متغیر قادر به پیشبینی  ٪25 /06از نتایج دانش آموز هستند.
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راژلین  1و جاستیسیس ( ) 2516رابطه پیشرفت هویت نوجوانان ،تفکیک خود و سبکهای فرزندپروری پرداختند.
نتایج نشان داد اثرات غیر مستقیم قابل توجهی از سبک های فرزندپروری والدین در رشد هویت نوجوانان و تفکیک خود در
پسران وجود دارد .همچنین سبک های فرزند پروری تاثیر مستقیمی در رشد هویت و تفکیک خود در دختران داشت.
سوال اساسی پژو هش حاضر این است که آیا بین رابطه هویت و هوش معنوی بر خالقیت رابطه معناداری وجود دارد؟ سواالت
فرعی پژوهش این است که آیا بین هویت و هوشمعنوی ،هویت و خالقیت ،و هوشمعنوی و خالقیت رابطه معنادار وجود دارد؟
روش
روش تحقیق حاضر کمی و از نوع همبستگی می باشد .جام عه پژوهش حاضر شامل کلیه افراد ساکن تهران در سال  ، 99می -
2

باشد .نمونه آماری ،شامل  05نفر از دانشجو که  35زن و  25مرد با دامنه سنی  10تا  06سال می باشند که همچنین حجم
نمونه و روش گردآوری نمونه گیری در دسترس است .در این پژوهش از آزمون سبکهای هویت صالحی ،پرسشنامه هوش
معنوی بدیع وهمکاران و پرسشنامه سنجش خالقیت تورنس به عنوان ابزار استفاده شد.
برای بررسی هویت از آزمون سبکهای هویت صالحی استفاده شد ،که آزمون سبکهای هویت شامل .0سوال می
باشد ،برای تعیین پایایی آن از نرم افزار 3SPSSاستفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ  .آن  5 /95به دست آمد؛ در ادامه چهار
سازه مکنون بدست آمد که مولفه مذهبی  13سوال ،مولفه ملی  12سوال ،مولفه فردی  11سوال و مولفه اجتماعی  9سوال
مورد تایید قرار گرفت .سایر شاخص های برازش در تحلیل عامل تاییدی نیز از میزان مناسبی برخوردار بودند .در این آزمون هر
سوال دارای یک طیف هفت درجهای کامالً موافقم (  2نمره) تا کامالً مخالفم ( 1نمره) می باشد؛ البته شیوه نمره گذاری در سوال
دوم معکوس است .در نهایت ،مجموع نمرات شامل طیفی بین نمره  310تا  .0است .لذا نمرات بین  .0تا  13.بیانگر هویت
پایین ،نمرات  130تا  220بیانگر هویت متوسط و نمرات  226تا  310بیانگر هویت باال می باشد (صالحی و همکاران.) 1392 ،
برای بررسی هوشمعنوی از پرسشنامه هوشمعنوی که توسط بدیع و همکاران در سال  1329تهیه گردید و شامل
 .2گویه و  .مولفه بود استفاده شد .مولفه تفکر کلی و بعد اعتقادی  12گویه ،مولفه توانایی مقابله و تعامل با مشکالت 1.
گویه ،مولفه پرداختن به سجایای اخالقی  9گویه ،مولفه خودآگاهی و عشق و عالقه  2گویه می باشد .این پرسشنامه دارای یک
طیف  0درجهای کامال موافقم (نمره ) 1تا کامال مخالفم(  0نمره) می باشد(بدیع و همکاران.) 1329 ،
آزمونی که تحت عنوان سنجش خالقیت تورنس در ایران شناخته میشود در واقع کوتاه شده و استاندار شده آن می باشد که
توسط دکتر عابدی استاد دانشگاه تهران در سال  1322ساخته و معرفی گردید .این آزمون دارای  65سوال می باشد ،این آزمون
در واقع  .عامل تشکیلدهنده_  .عنصرخالقیت تورنس  _) 1929 ( 0یعنی سیالی(سوال  ،) 10- 1ابتکار(سواالت ،) .0 _31

انعطاف(سواالت  .) 35 _16و بسط (سواالت ) 65 _.6را مورد سنجش قرار می دهد .دامنه کل نمره خالقیت هر آزمودنی بین 5

تا  125خواهد بود.
طبق تحقیقات دکتر عابدی آزمون خالقیت از نظر روایی محتوی (نظر صاحب نظران) مورد تایید استاد راهنما قرار
گرفته است .با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای میزان خالقیت کل ،مقیاس سیالی ،مقیاس انعطاف پذیری ،ابتکار و بسط به
ترتیب نتایج  5 /32 ،5 /21 ،5 /22 ،5 /22و  5 /25گزارش شدهاست .که این نتایج نیز در سطح کمتر از  5 /05معنیدار است.
میزان خالقیت :خالقیت بسیار زیاد  :از  121الی  ،111خالقیت زیاد :از  111الی  ،02متوسط  :از  02الی  ،02خالقیت کم  :از
 02الی  ،21خالقیت بسیار کم :از  21الی پایین (صالحی و همکاران.) 1392 ،

۱- Ragelienė
۲- Correlation
۳- Statistical Package for the Social Sciences
٤- Cronbach's alpha
٥- Torrance
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در آمار توصیفی از نما ،مد ،میانگین ،انحراف معیار ،واریانس ،جدول و نمودار استفاده شد و در آمار استنباطی ،بدلیل
اینکه فرضیه اصلی دارای سه متغییر بود از روش آماری تحلیل واریانس( ) ANOVA1استفاده شد و برای فرضیههای فرعی از
روش آماری ضریب همبستگی پیرسون  ،2استفاده شد .داده های موجود توسط نرم افزار آماری  SPSS 26استفاده شد.
یافته ها
در بخش نتایج ابتدا به بررسی سن و جنسیت پرداختهایم ،که به آن آمار توصیفی می گویند .در بخش دیگر به بررسی رابطه
بین متغییرها پرداختهایم که به آن آماراستنباطی میگویند.
جدول - 9توزیع فراوانی سن و جنس و تحصیالت

تحصیالت

جنس

سن

05

05

05

Valid

5

5

5

Missing

3.02

10.5

22026

Mean

.162

.525

103.5

Std. Error of Mean

.055

1055

20055

Median

.

1

a

N

21

Mode

101..

..90

90.22

Std. Deviation

10315

.2.0

290219

Variance

0

1

.1

Range

1

1

10

Minimum

6

2

06

Maximum

129

25

1.32

Sum

در جدول شماره  ،1از  05نفر نمونه آماری مورد مطالعه ،م یانگین رده سنی و جنسیت و میزان تحصیالت آنها به
ترتیب  10.5 ،22026و  3002بدست آمده است؛کمترین و بیشترین مقدار عددی متغیر سن به ترتیب  10و  06سال میباشد.
جدول- 4وضعیت سن
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

۲٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

۱٥

٤٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

۱۷

٦٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

۱۹

۲۰٫۰

۱٤٫۰

۱٤٫۰

۷

۲۱

۲۸٫۰

۸٫۰

۸٫۰

٤

۲۳

٤۲٫۰

۱٤٫۰

۱٤٫۰

۷

٤٤

٥٤٫۰

۱۲٫۰

٥۲٫۰

٦

۲٥

٥٦٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

٦٦

Valid

۱- Analysis of variance
۲- Pearson Correlation Coefficient
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٥۸٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

۲۷

٦٤٫۰

٦٫۰

٦٫۰

۳

۸۸

٦٦٫۰

۲٫۲

۲٫۰

۱

۲۹

٦۸٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

۰۰

۷٤٫۰

٦٫۰

٦٫۰

۳

۳۱

۷٦٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

۳۲

۸۰٫۰

٤.۰

٤٫۰

۲

۳۳

۸۲٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

۳٥

۸٤٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

۳٦

۸٦٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

۳۷

۸۸٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

۳۸

۹۰٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

۳۹

۹۲٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

٤٤

۹٤٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

٦٦

۱۰۰٫۰

٦٫۰

٦٫۰

۳

٥٦

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

٥۰

Total

در جدول  ، 2ستون اول تمام مقادیر معلوم شده برای متغیر سن ارائه شده است ،ستون دوم تعداد دادههایی را که
این مقدار دارند نشان می دهد .ستون سوم نشان دهنده درصد تمام داده هایی را که این مقدار معین را دارند ،است؛ ستون
چهارم هم درصد تمامی دادههای معتبری را ارائه می کند که به این مقدارمربوط می شوند و ستون پنجم نیز درصد فراوانی
تجمعی را برای متغیر سن نشان میدهد .لذا با توجه به جدول  ،2مقادیر معلوم شده برای متغیر سن  10تا  06میباشد.
جدول- 3وضعیت جنسیت
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

٦۰٫۰

٦۰٫۰

٦۰٫۰

۰۰

zan

۱۰۰٫۰

٤۰٫۰

٤۰٫۰

۲۰

mard

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

٥۰

Total

Valid

با توجه به جدول  ،3تعداد دادههای موجود ،درصد تمام دادههای موجود ،درصد تمامی دادههای معتبر برای زنها ،35
 65و  65و برای مردها به ترتیب  .5 ،25و  .5است .همچنین فراوانی تجمعی متغییر جنسیت زن 65 ،و برای مرد155 ،
بدست آمده است.
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نمودار - 9نمودار فراوانی هیستوگرام  9سن

درنمودار  ،1نمودار هیستوگرام متغیر سن را نشان می دهد .در محور افقی و عمودی به ترتیب سن و فراوانی نشان
داده شده است .برون داد نمودار هیستوگرام متغیر سن نشان میدهد بیشتر نمونهها در دامنه سنی  25تا  35قرار دارند.
نمودار - 4نمودار فراوانی هیستوگرام جنسیت

در نمودار  ،2نمودار هیستوگرام متغییر جنسیت را نشان می دهد .در محور افقی و عمودی به ترتیب جنسیت و
فراوانی نشان داده شده است .برون داد نمودار هیستوگرام متغییر جنسیت نشان می دهد تعداد زنان بیشتر از آقایان است.
جدول  - 2آنوا
Sig.

F

.۰۰۱

٥٫٤۱۱

.۸۳۸

۱٫٤۳٤

Mean Square

Sum of Squares

df

٥٦۳٫۷٥۲

۳٥

۱۹۷۳۱٫۳۳۳

۱۰٤٫۱۹۰

۱٤

۱٤٥۸٫٦٦۷

٤۹

۲۱۱۹۰٫۰۰۰

Total

۳٦۹٫۳۷۷

۳٥

۱۲۹۲۸٫۱۸۷

Between Groups

۲٥۷٫٥۲٤

۱٤

۳٦۰٥٫۳۳۳

٤۹

۱٦٥۳۳٫٥۲۰

Between Groups

هوش معنوی

Within Groups

خالقیت

Within Groups
Total

با توجه به اطالعات جدول  ،.در تحلیل واریانس بین هویت و هوش معنوی با  5051 sig.رابطه معناداری وجود دارد.
اما بین هویت و خالقیت با  50232 sig.رابطه معناداری وجود ندارد.زیرا در مقدار قراردادی  5050کمتر رابطه معنادار وجود
دارد و از  5050بیشتر رابطه معنادار وجود ندارد .در نتیجه فرض صفر تایید و فرض خالف رد شد.
Histogram

2

۱-

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،42خرداد 9311

جدول - 5همبستگی هویت و هوش معنوی

هوش معنوی

هویت

**-.٤٤٤

۱

Pearson Correlation

.۰۰۰

هویت

)Sig. (۲-tailed

٥۰

٥۰

N

۱

**-.٤٤٤

Pearson Correlation

.۰۰۰

)Sig. (۲-tailed

٥۰

N

٥۰

هوش
معنوی

**. Correlation is significant at the ۰٫۰۱ level (۲-tailed).

در جدول  ، 0به بررسی رابطه هویت و هوش معنوی پرداخته شده که با توجه به اینکه  sig.نمره  5055شده و از
 5050کمتر شده است ،درنتیجه با احتمال  % 90رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
جدول - 6همبستگی هویت و خالقیت

هویت

خالقیت
۱

**.٥۰٤

ﻫﻭﻳﺕ

Pearson Correlation
)Sig. (۲-tailed

.۰۰۰
٥۰

٥۰

۱

**

.٥۰٤

N
Pearson Correlation

.۰۰۰
٥۰

ﺧﻼﻗﻳﺕ

)Sig. (۲-tailed

٥۰

N

**. Correlation is significant at the ۰٫۰۱ level (۲-tailed).

در جدول  ، 6به بررسی رابطه هویت و خالقیت پرداخته شده که با توجه به اینکه  sig.نمره  5055شده و از 5050
کمتر شده است ،درنتیجه با احتمال  % 90رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
جدول - 7همبستگی خالقیت و هوش معنوی

هوش معنوی
.۲۱۰

خالقیت
۱

Pearson Correlation

.۱٤۳

ﺧﻼﻗﻳﺕ

)Sig. (۲-tailed

٥۰

٥۰

۱

.۲۱۰

Pearson Correlation

.۱٤۳

)Sig. (۲-tailed

N
ﻫﻭﺵ ﻣﻌﻧﻭی

N
٥۰
٥۰
**. Correlation is significant at the ۰٫۰۱ level (۲-tailed).

در جدول  ،2به بررسی رابطه خالقیت و هوش معنوی پرداخته شده که با توجه به اینکه  sig.نمره  501.3شده و از
 5050بیشتر شده است ،درنتیجه با احتمال  % 90رابطه معنادار و مثبتی وجود ندارد.
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بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاصله در جداول  6 ،0 ،.و  2در تحلیل واریانس بین هویت و هوشمعنوی رابطه معناداری وجود
دارد ،اما بین هویت و خالقیت رابطه معناداری وجود ندارد .در فرضیههای فرعی بین هویت و هوشمعنوی رابطه معناداری
وجود دارد ،عالوه بر آن بین هویت و خالقیت نیز رابطه معناداری وجود دارد اما بین خالقیت و هوش معنوی رابطه معناداری
یافت نشد.میتوان نتیجه گرفت که افرادی که دارای سطوح هویت باال هستند خالقیت و هوش معنوی باالیی دارند با برعکس.
اما خالقیت باال یا پایین لزوما باعث هوشمعنوی باال یا پایین نیست.
شیخ نژاد ،سمی و اکبری داغی  ) 2512 ( 1به بررسی رابطه بین سبکهای هویت و هوشمعنوی با طالق عاطفی در
دانشجویان متاهل پرداختهاند .یافتهها نشان داد که سبک هویت و هوش معنوی با طالق عاطفی ارتباط معناداری داشت .عالوه
بر این ،سبک هویت و هوش معنوی بر طالق عاطفی موثر بود .شباهت پژوهش حاضر با پژوهش فوق در دو متغییر هویت و
هوش معنوی است که نتایج یکسانی را داشت در واقع بین هویت و هوشمع نوی رابطه معناداری وجود دارد .متغییر خالقیت در
پژوهش حاضر و در پژوهش فوق از متغییر طالق عاطفی استفاده شده است.
سیشنگ و همکاران  ) 2512 ( 2به بررسی نقش واسطهای هوشمعنوی بر هوشهیجانی و هویت در نوجوانان پرداختند.
طبق یافتهها هوشمعنوی با هوشهیجانی و هویت ارتباط معناداری دارد .نتایج نشان داد نوجوانان با هوشمعنوی باالتر ،نسبت
به افرادی که از نظر هوشمعنوی پایینتری بودند  ،دارای هویت سالمتری بودند .در پژوهش فوق همانند پژوهش حاضر از دو
متغییر هوش معنوی و هویت استفاده شده است که نتایج یکسان آن حاکی از رابطه معنادار بین هوشمعنوی و هویت بود .از
تفاوت بین پژوهش فوق با پژوهش حاضر میتوان از متغییر به ترتیب هوشهیجانی و خالقیت نام برد.
تاماناییفر و پناه  ) 2519 ( 3به بررسی تأثیرات روانشناختی هوش معنوی و خالقیت بر خوشبختی پرداختند .نتایج نشان داد
تولید معنای شخصی (مؤ لفه هوشمعنوی) و سیالی و نوآوری (مؤلفههای خالقیت) پیش بینی کننده قوی برای خوشبختی
هستند .پژوهش حاضر به همراه پژوهش فوق به بررسی دو متغییر هوشمعنوی و خالقیت پرداخته است .اما در نتیجهگیری
پژوهش فوق رابطه معناداری بین هوشمعنوی و خالقیت یافت در صورتی که پژ وهش حاضر رابطه معناداری بین این این دو
متغییر وجود نداشت.

افتخاری و همکاران (  ) 1392به بررسی تأثیر برنامه درسی قصه گویی بر خالقیت و هویت کودکان در دوره پیش -
دبستان پرداختند .نتایج نشان داد که خالقیت تمامی آزمودنیها در پایان برنامهی قصهگویی افزایش یافته اس ت .همچنین بین

میانگین نمرات پیشآزمون و پس آزمون رشد هویت کودکان تفاوت معنی داری مشاهده شد .در ادامه ،نتایج نشان داد که ارتباط

معناداری بین شاغل بودن مادران و خالقیت فرزندان وجود ندارد؛ بین شاغل بودن مادران و رشد هویت کودکان رابطه معنی -
داری وجود داشت؛ همچن ین ارتباط معناداری بین وضعیت اقتصادی خانواده و خالقیت فرزندان وجود داشت؛ اما بین وضعیت
اقتصادی خانواده و رشد هویت کودکان معنی داری مشاهده نشد .پژوهش فوق به همراه پژوهش حاضر به بررسی دو متغییر
خالقیت و هویت پرداخته است .پژوهش حاضر بر روی نوجوانان و بزرگساال ن ،اما پژوهش فوق برروی کودکان پیش دبستانی

انجام گرفته است.
حسینی ،عطاییفر و همتیراد (  ) 1392به بررسی تعیین رابطه بین خالقیت ،هوشمعنوی و هوشهیجانی کارکنان با
بهرهوری آنها در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان پرداختند .یافتههای بدستآمده نشان داد که مد ل با دادههای این
پژوهش برازش مناسب دارد و هوش معنوی ،هوش هیجانی و خالقیت سازمان کارکنان به صورت مستقیم  ،بهرهوری نیروی
انسانی را پیش بینی می نمایند .همچنین بین ابعاد هوشمعنوی  ،هوشهیجانی و خالقیت سازمان کارکنان با بهرهوری آن ها
همبستگی مستقیم و معناداری مشاهده میشود .نتایج به دست آماده نشان میدهد که  31درصد از تغییرات بهرهوری کارکنان
۱- SheihkNejad, Saemi & Akbari Daghi
۲- Cisheng
۳- Tamannaeifar & panah
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سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان توسط هوشهیجانی ،هوشمعنوی و خالقیت سازمان آنان تبیین میشود .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که توجه به هوشهیجانی  ،هوشمعنوی و خالقیت سازمان کارکنان با روی بهرهوری آنها در محیط کار
تأثیرگذار می باشد .شباهت پژوهش حاضر با پژوهش فوق در دو متغییر خالقیت و هوشمعنوی است و از تفاوتهای این دو
پژوهش می توان جامعه آماری را گفت که پژوهش حاضر در شهر تهران و پژوهش فوق در گلستان صورت گرفته است.
من ابع
 .1افتخاری ،ح؛ بنیاسدی ،ط؛ افتخاری ،ج؛ بخشیزاده ،غ (  ) 1392تأثیر برنامهدرسی قصهگویی بر خالقیت و هویت
کودکان در دوره پیشدبستان ،فصلنامه آموزشپژوهی ،دوره  ،1شماره  ،1.صص.01- 66 .
 .2استیفن ک .رید (  ) 139.روانشناسی شناختی نظریهها و کاربردها ،ترجمه .اصغر فروعالدین عدل و الهام دیانتی -
زاده ) 1390 ( ،ویراست نهم ،تهران ،انتشارات روان.
 .3امرایی ،ف؛ قدم پور ،ع ،ا ،شریفی ،ط؛ غضنفری ،ا (  ) 1392مقایسه تأثیر آموزش مهارتهای وسعت بخشی تفکر و
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خالقیت(سیالی ،ابتکار ،انعطاف پذیری ،بسط) دانشآموزان ،نشریه علمی ابتکار و خالقیت
در علوم انسانی ،دوره  ،2شماره  ،.صص.92- 122 .
 ..بدیع ،ع؛ سواری ،ا؛ باقری دشت بزرگ ،ن؛ لطیفی زادگان ،و .) 1329 ( ،ساخت و اعتباریابی پرسشنامه هوش
معنوی .اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور تبریز 22 ،و  23اردیبهشت ماه .1329
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