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رابطه بین هوش معنوی و خالقیت بین معلمان متوسطه شهرستان تبریز
خدیجه دوادی
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 6کارشناس دانشگاه تبریز

چکیده
هدف اصلی این پژوهش مطالعه رابطه هوش معنوی با خالقیت معلمان متوسطه ناحیه  2شهرستان تبریز بوده است ،برای نیل
به هدف مذکور عالوه بر مطالعات نظری و بررسی ادبیات پژوهش ،داده ها به وسیله دو پرسشنامه استاندارد هوش معنوی و
خالقیت جمع آوری گرئیه است .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه معلمان ناحیه  2شهرستان تبریز بوده است که از بین
جامعه مذکور تعداد  252نفر به عنو ان نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .روش پژوهش
به لحاظ هدف کاربردی و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – همبستگی بود .برای گردآوری داده ها از
پرسش نامه استاندارد رفتار نوآورانه کانتر و هوش معنوی جامع استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون
فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است .با تحلیل داده ها از طریق شاخص های آمار
توصیفی و استنباطی نتایج نشان داد رابطه معنی داری بین هوش معنوی با خالقیت معلمان وجود داشته است.
واژههای كلیدی :هوش معنوی ،خالقیت ،نوآوری ،معلمان متوسطه ،شهرستان تبریز
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 - 8بیان مساله
بیشک یکی از زیباترین ویژگیهای انسان ،قدرت آفرینندگی و خالقیت اوست .به کمک همین ویژگی است که انسان میتواند
اهداف آرمان گرایانه خود را تحقق بخشیده و تواناییهای خود را شکوفا سازد  .آقایی (  ،) 6131خالق بودن را فرایند ایجاد هر
چیز جدید با ارزش تعریف میکند .برخی افراد می پندارند که خالق بودن خصوصیت ذاتی شمار معدودی از انسانهاست که با
این توانایی متولد می شوند .در صورتی که ثابت شده است ،این استعداد در نوع بشر به مثابه حافظه عمومیت داشته و می توان
آن را با کاربرد اصول و روش های معین پرورش داد .پیشرفت روزافزون جامعه بشری در ابعاد مختلف ،گویای این واقعیت است
که در گرو خلق اندیشههای نو و تحول در نظام های آموزشی است که علم و تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرده و افراد خالق
در این پیشرفت و تحول عظیم نقش کلیدی و تعیین کننده داشتهاند .از آنجا که امروزه ،تعلیم و تربیت به عنوان اساسیترین
عامل رشد و توسعه فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی پیدا کرده ،مسئولیت معلمالن خالق نیز بیشتر
شده است .توانایی فکری و خالقیت معلمان خالق در جهت بهبود کیفیت آموزش و پرورش از مهمترین ویژگیهای آنان
محسوب میشود.
هوش معنوی می تواند با روش های متنوعی برای تربیت توجه ،تغییر شکل دادن هیجانات و تربیت رفتارهای اخالقی ،رشد
یابد .این شیوه ها و خاصیت منحصر به فرد هیچ یک از سنت های مذهبی یا آموزش های معنوی نیست  .گرچه آن با رشد
اخالقی  ،هیجانی و شناختی مرتبط شده است ،اما با هیچ یک از آنها نیز همانند نیست  .زیرا انواع مختلف هوش به میزان
متفاوتی توسعه می یابند .یک نفر ممکن است بیشتر در یکی از حیطه ها رشد یابد ولی حیطه های دیگر نه .وقتی مباحث و
مسائل اخالقی – هیجانی حل نشده باقی می ماند ،دقیقاً ارزش معنوی بازداری می شود .رشد معنوی ،جلوه ای از هوش
معنوی ،شامل درجه ای از رشد اخالقی و هیجانی و همچنین رفتار اخالقی است .هوش معنوی آخرین هوش شناخته شده
توسط بشر است و مختص انسان است .این هوش افراد را خالق میکند؛ چون به افراد کمک می کند قواعد را جایگزین کنند و
با مرزها بازی کنند؛ به ما توانایی تمیز و انتخاب میدهد؛ ما راسرشار از شفقت و ادراك میکند؛ و به ما کمک می کند
محدودیت ها را ببینیم .با این توصیف سازمان های کنونی بایدخود ،سرچشمه ای برای موج تغییر و تحول باشند ،نه این که در
انتظار موج بنشینند؛ و صد البته این مهم جز با به کارگیری و حمایت افراد خالق و مخترع به دست نخواهدآمد.
با پیشرفت روزافزون و پیچیدگی جوامع و وقوع تغییرات سریع علمی ،صنعتی و اجتماعی ،پیش بینی دانشها و مهارتهای
ضروری برای زندگی آینده مشکل شده است و به عبارتی نمی توان به گذشته به عنوان راهنمای آینده تأکید داشت .در چنین
شرایطی نظامهای آموزشی ناچارند با کنار گذاردن شیوه های سنتی تعلیم و تربیت نظیر انباشت اطالعات ،مدركگرایی و
اهتمام به تربیت انسانهای همرنگ ،آموزش خالقانه را گسترش داده و اقدام به تربیت نسلی نماید که در شرایط ناآشنای آینده و
در برخورد با موضوعات و مشکالت جدید ،قادر باشند به صورت مستقل اندیشیده و اقدام به تصمیمگیری نمایند.
لذا با توجه به موارد فوق ،ترکیبی از عوامل مربوط به هوش معنوی و خالقیت ،در کنار هوش اکادمیک ،عامل بسیار تاثیر گذار و
مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است .اهمیت این متغیرها زمانی تاثیر گذار خواهد بود که در رجوع به مطالعات
کنونی ،تاثیر هوش ،م عنویت و خالقیت در بهبود عملکرد تحصیلی ،کا رایی شغلی کارکنان و موفقیت مدیران مالحظه می شود.
از انجا که پیشرفت تحصیلی از مهمترین نتایج نظام آموزشی برای فرد و جامعه به شمار می اید و با توجه به اینکه ،شناسایی
مولفه های تاثیر گذار ،شرایط مناسب را برای تربیت افرادی با سواد و خالق فراهم کند؛ بنابراین تقو یت هوش معنوی ممکن
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است یکی از روش های مناسب سازگاری با مشکالت بوده و در عملکرد تحصیلی و به دنبال آن خالقیت فردی تاثیر بسزایی
دارد.
مدارس و مراکر کارافرینی و نوآوری از یک سو با آموزش تعداد کثیری از افراد نیازهای متفاوت جسمی و روانی و استفاده
صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های آنها و از سوی دیگر ،با تغییرات و پیشرفت سریع الگوها و روشهای تدریس
روبه رو هستند .هماهنگی با این تغییرات ،نیازمند خلق اندیشه های نو و ایجاد محیطی برپایه خالقیت است .بنابراین هدف
اصلی از انجام این پژوهش ،تعیین رابطه هوش معنوی با خالقیت و نوآری در بین معلمان مدارس ناحیه  2تبریز است .در
پژوهش حاضر ،هوش معنوی و ابعاد آن ( تفکر وجودی ،معناسازی شخصی و خودآگاهی و عشق و عالقه ) به عنوان متغییر
مستقل ،خالقیت متغییر وابسته تعیین شده است.
 - 2ادبیات تحقیق
امروزه نوآوری و ایجاد تغییر و دگرگونی در سازمانها ،موسسات و شرکتها امری ضروری محسوب میشود .واندیون،آنگل و
پال  ) 6131 ( 6نوآوری را فرآیند ارائه و بهکارگیری ایدههای نو و جدید در عمل تعریف کردهاند .در ایجاد یا توسعهی نوآوری در
سازمانها عوامل متعددی دخیل هستند که میتوان آنها را به سطوح فردی ،گروهی و سازمانی تقسیم کرد .در سطح فردی
شخصیت ،دانش فنی ،تخصص ،مشوقها و سبک های مدیریت؛ در سطح گروهی ساختار وظیفه ،نوع رابطه و میزان
خودمختاری؛ و در سطح سازمانی ،راهبردها ،ساختار سازمانی ،فرهنگ و جو سازمانی و منابع سازمان را میتوان نام برد .نوآوری
در آموزش و پرورش به تالشهایی اطالق میشود که برای ت غییر در نظام آموزشی و به طور آگاهانه و هدفدار برای بهبود
بخشیدن به نظام موجود صورت می گیرد (سام خانیان ،ربیعی ،جهانیان و مرتضایی .) 2221 ،نمودهایی از نوآوری در حوزه
دانشگاه عبارت است از :نوآوری در روشهای تدریس ،نوآوری در مدیریت آموزشی ،نوآوری در استفاده از فناوری ،نوآوری در
مدیریت زمان برای کالس درس ،نوآوری در شیوههای ارتباط بین اساتید و دانشجویان( .هاشمی و مالیینژاد .) 2265 ،نوآوری
یکی از عوامل مهم و مؤثر در بهبود عملکرد سازمانها تلقی میشود ،که این دیدگاه در تئوریهای مختلف تایید شده است
(استوفرز و هیژدن  .) 2221 ،2نوآوری در بستر محیطی یادگیرنده رشد میکند (ایوب  1و همکاران  .) 2262 ،به باور واندیون
( ) 6131نوآوری بر فرآیند پیچیدهای از ارائه ،پرورش ،استفاده ،تبیین و تعدیل ایدههای جدید استوار است .همچنین نوآوری نه
تنها باید فرایند ذهنی ایجاد ایدههای جدی د را توصیف کند بلکه باید به معرفی و بهکارگیری ایدههای جدید ،با هدف بهبود
عملکرد سازمانی ،نیز بپردازد (تاشان  .) 2261 ،4رفتار نوآورانه مفهومی چند بعدی بوده و به رفتارهایی اطالق میشود که به
فرایند نوآوری در سازمان کمک کند (دوورگر  .) 2262 ،5منظور از نوآوری خال قیت متجلی و عملی شده است ،نوآوری یعنی:
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اندیشه ی خالق تحقق یافته؛ نوآوری همان ارائه محصول ،فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری بهکارگیری تواناییهای
ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدیداست (پیراستهفر.) 6111 ،
یکی از مؤلفههای اساسی تاثیرگذار بر رفتار نوآورانه هوش معنوی است .اولین بار استیونز  1در سال  6111هوش معنوی را
مطرح کرد و بعد از آن در سال  6111ایمونز  1آن را گسترش داد (حمید و زمستانی .) 2265 ،هوش به معنای توان بیولوژیکی
برای تحلیل نوع خاصی از اطالعات به روشی معین است.
توجه به بعد معنوی انسان در ع صر جدید به گونه ای است که دانشمندان و به ویژه کارشناسان سازمان جهانی بهداشت انسان
را موجودی زیستی ،روانی ،اجتماعی و معنوی تعریف می کنند در راستای این جهت گیری معنوی و به موازات بررسی رابطه ی
بین دین و معنویت و دیگر مولفه های روان شناختی گروهی از پژوهشگران درصدد تعریف مفاهیم جدیدی در ارتباط با دین و
معنویت بودندبه موازات این جریان ،گاردنر (  ) 6111مفهوم هوش معنوی را در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد و
پذیرش این مفهوم ترکیبی معنویت و هوش را به حالت چالش کشید .هوش معنوی موضوع جالب و جدیدی است که مطالب
نظر ی و نیز یافته های پژوهشی و تجربی در مورد آن بسیار اندك است( .سهرابی  .) 6135هوش به عنوان یک توانایی شناختی
در اوایل قرن بیستم توسط آلفرد بینه مطرح شد .او همچنین آزمونی را برای اندازه گیری میزان بهره ی هوشی افراد ابداع کرد.
بعد ها لویس ترمن و دیوید و کسلر آز مون های جدیدی را ساختند .در دو دهه اخیر مفهوم هوش به حوزه های دیگری مانند
هوش هیجانی ،هوش طبیعی ،هوش وجودی و هوش معنوی گسترش یافته است .عالوه بر این هوش به عنوان یک توانایی کلی
محسوب نمی گردد .بلکه به عنوان مجموعه ای از ظرفیت های گوناگون در نظر گرفته می شود .هوش داری تعاریف گوناگون
می باشد .در یک تعریف نسبتا جامع ،هوش را می توان ظرفیت یادگیری دانش کسب شده و توانایی سازش یافتگی با محیط
دانست( .سهرابی.) 6135 ،
هر تعریفی از هوش محدود به دورهی زمانی و زمینه ی فرهنگی آن است .با در نظر گرفتن این موضوع ،هوش معنوی ،طیف
وسیعی از مهارتها و تواناییها را در بر میگیرد ،که در زمینههای اجتماعی  -تاریخی مختلف به شکلهای متفاوتی بهکار گرفته
و ارزش گذاری شده است .البته احتماالً برخی فرایندهای ذهنی اصلی وجود دارد که در تمام زمینههای اجتماعی  -تاریخی ثابت
می باشند ،از قبیل ت شخیص مسأله ،تعیین ماهیت مسأله ،ایجاد راهبرد برای حل مسأله ،به کارگیری منابع ذهنی مناسب برای
حل مسأله ،نظارت بر اجرای راه حل ،و ارزیابی اثربخشی راه حل (ایمونز .) 2222 ،هوش معنوی نیز از این ویژگیها برخوردار
است؛ و نقش هماهنگ کننده آن در تحلیل اطالعات و حل مس أله ،امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است .هوش معنوی یکی
از انواع هوشهای چندگانه است که بهطور مستقل میتواند رشد و توسعه پیدا کند و نیازمند شیوههای مختلف شناخت و
وحدت زندگی درونی ذهن و روح با زندگی در دنیای هستی بوده و میتواند بهوسیله تالش ،جستجو و تمرین پرورش یابد .از
سوی دیگر ،انسان برای کسب قدرت تشخیص در تصمیمگیریهایی که به رشد سالمت نفس و روان کمک میکند ،نیازمند
هوش معنوی است (فرامرزی و همکاران.) 2262 ،
مک هووك  ) 2222 ( 3معتقد است که هوش معنوی به عنوان ویژگی شخصیتی خاصی در نظرگرفته می شود که میزان و نحوه
بروز آن در افراد متفاوت است .کاربرد هوش معنوی در زندگی فرد میتواند ارتباط شخص را با خود ،دیگران ،خدا و به خصوص
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پرورش خودآگاهی فرد تسهیل کند .با تکیه بر اعتقادات ف رد ،هوش معنوی قادر به تسهیل و ارتقاء آگاهی و احساس ارتباط با
خدا و حضور خدا میشود (نازل  .) 2224 ،1استفاده از هوش معنوی در رهبری سازمان ،توجه به تلفیق و کاربرد معنویت در
عملکرد سازمانی و اثربخشی رهبری ،رشد فزآیندهای یافته است (آمارام .) 2221 ،62
سیسک

66

(  ) 2223در تشریح هوش معنوی ،طبقه بندی تقریبا جامعی ارائه میدهد .وی با ارائه مؤلفههای هوش معنوی ،بر

ویژگی منحصر به فرد این هوش تأکید می کند .به عقیده وی مؤلفههای کلیدی هوش معنوی عبارتند از :ارزشهای هستهای
هوش معنوی (اتصال ،رحم ،وحدت در همه چیز ،احساس تعادل ،مسئولیت ،خدمت) ،تجارب هستهای هوش معنوی (آگاهی از
ارزشهای غایی و معنای آنها ،تجربههای برتر ،احساس تعالی ،آگاهی فراوان) ،ظرفیتهای مرکزی هوش معنوی (دغدغه و دل
مشغولی نسبت به مباحث مربوط به هستی و داشتن مهارت شهود ،مراقبه و تجسم) ،خواص کلیدی هوش معنوی (صداقت،
انصاف ،دلسوزی ،با عاطفه بودن) و سیستمهای نمادین هوش معنوی و (شعر ،موسیقی ،استعاره و داستان).
از آنجا که هوش ( ) IQباال تضمین کننده رفتارهای کارکردی مؤثر نیست (آمارام ،) 2225 ،به همین دلیل محققان به انواع دیگر
هوش روی آوردهاند .از جمله ی آنها میتوان به هوش کاربردی (استرنبرگ  ،) 6111 ،62هوش درونی و میان فردی
(گاردنر  ،) 2222 ،61هوش عاطفی (گولمن  ) 6115 ،64و هوش معنوی (زوهر و مارشال 2222 ،65؛ ایمونز ) 2222 ،اشاره کرد .دراین
میان هوش عاطفی در ادبیات روان شناسی ،علوم رفتاری و مدیریت اهمیت بیشتری یافته است .هوش معنوی نیزهمپای آن
امروزه در ادبیات علوم رفتاری مدیریت و رهبری به وفور مورد توجه قرار گرفته است.
به طور کلی ،در زمینه رابطه هوش معنوی با خالقیت افراد مخترع ،هنوز به طور مستقیم پژوهشی توسط محققین صورت
نگرفته است ،اما در مورد هر کدام از این دو مولفه تحقیقات بیشماری چه در ایران و چه در خارج از کشور انجام شده است.
هدف از پژوهش بنرجی (  ) 2261تعیین رابطه بین روابط خانوادگی و هوش معنوی دانش آموزان دوره های حرفه ای (،MBA
 BBAو  BEاست .داده های پژوهش شامل  261نفر از دانشجویان با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده در مقیاس  5نوع
لیکرت بود .داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و برای بررسی رابطه علت و معلول
متغیر مستقل (رابطه خانوادگی ) و متغیر وابسته (هوش معنوی ) ،از تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتیجه مطالعه نشان دهنده
تاثیر معنادار مثبت رابطه خانوادگی بر هوش معنوی است.
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در بررسی پژوهشهای انجام شده میتوان به مواردی مانند ،الالتندو و پرادهان  ) 2263 ( 61که تأثیر هوش معنوی را با نوآوری و
تعهد کاری در حسابداران بررسی نموده است ،اشاره کرد .یافته های پژوهش وی نشان داد که هوش معنوی میتواند باعث
تقویت تعهد کاری و خالقیت در سازمان شود.
اختر  61و همکاران (  ) 2263در پژوهشی با عنوان به دست آوردن شناخت هوش معنوی برای نواوری سازمانی ،بیان میکنند که
آموزش هوش سالم باید به عنوان عامل مهمی برای پیشرفت کارکنان در سازمان باشد .هوش معنوی سالم قدرت داخلی فرد را
با داشتن قل ب و روح خالص افزایش میدهد تا آن فرد با خالقیت بیشتری عمل کند.
عبدالشاهی و همکاران (  ،) 2263هوش معنوی را یک عنصر موثر از فرد و رفتار در سازمان ها بیان کرده است .هدف این
مطالعه ،بررسی رابطه بین هوش معنوی سازمانی ( ) SIو تعهد سازمانی ( ) OCدر سازمان تأمین اجتماعی ایران (  ) ISSOبوده
است .بر اساس این عامل ،در جریان بررسی ادبیات تئاتری و متغیر مربوطه مقیاس بندی ،طرح تحقیق صورت گرفته است.
استراتژی این تحقیق یک نوع وابستگی ابزار سنجش برای جمع آوری پرسشنامه استاندارد داده ها در مورد  SIاست .نتایج
نشان داد که جنبه های دوگانه هوش معنوی ،خود دانش و الهیات ،با تعهد سازمانی سازگار است.
هندیجانی فرد (  ،) 2263پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و اختراع با توجه به نقش میانجیگری اشتیاق
کارآفرینی انجام داده است .برای این منظور از روش توصیفی -همبستگی استفاده شده است و  134پرسشنامه در میان
دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی صنایع در دانشگاه های مشهد در ایران توزیع شده است .مدل سازی معادالت
ساختاری با حداقل مربعات جزئی برای داده ها مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که هوش معنوی پیش بینی
کننده قصد کارآفرینی اجتماعی از طریق نقش میانجی از اشتیاق کارآفرینی است .با این حال ،از دو نوع اشتیاق کارآفرینی
مورد آزمایش در این تحقیق ،اشتیاق برای پایه گذاری به عنوان یک واسطه قوی تر برای این رابطه در مقایسه با اشتیاق برای
اختراع تعیین می شود .نتایج همچنین نشان می دهد که هوش معنوی تاثیری مستقیم بر روی هدف اجتماعی کارآفرینی
داشته است .عالوه بر این ،نتایج تأثیرات هر دو نوع اشتیاق کارآفرینی را بر روی هدف اجتماعی کارآفرینی تأیید می کند .با این
حال ،اشتیاق برای بنیان گذاری تأثیر بسیار بیشتری بر روی هدف اجتماعی کارآفرینی نسبت به اشتیاق برای اختراع دارد .در
نهایت ،مفاهیم عملی و پژوهش های آینده مورد بحث قرار می گیرد.
هدف از مطالعه چاین

63

و همکاران (  ) 2261بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر نوآوری است .در مجموع 33

کارآفرین موفق از مالزی در این مطالعه شرکت کردند .پرسشنامه هوش هیجانی  GENOSو هوش معنوی (مقیاس هوش
معنوی یکپارچه ) در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت .مشخص شد که هوش معنوی  ٪1193از تغییرات در نوآوری های
کارآفرینان را تحت تاثیر قرار می دهد.
پژوهش بروجنی و همکاران (  ) 6111به منظور بررسی رابطه هوش معنوی و خالقیت و نوآوری معلمان مقطع ابتدایی (با سابقه
ی کمتر از ده سال ) شهرستان بروجن انجام شد .نوع پژوهش ،کاربردی و روش آن توصیفی – همبستگی است .جامعه آماری
این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی (با سابقه ی کمتر از ده سال ) شهرستان بروجن ( 12نفر ) بوده و حجم نمونه با

26

.Lalatendu & Pradhan

16

.Akhtar

17

.Chin

18

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،81آذر 8311

استفاده از فرمول کوکران و جدول کرجسی و مورگان  52نفر در نظر گرفته شد .برای جمـع آوری دادهها از  2پرسشنامه هوش
معنوی بدیع و همکاران (آلفای کرونباخ  ) 2 /32و خالقیت رندسیپ (آلفای کرونبـاخ  ) 2 /11و بـرای تجزیه و تحلیل دادهها از
نرم افزار  spssاستفاده شد .نتایج پژوهش گویای وجود رابطه مثبت و معنی دار ،بین هوش معنـوی خالقیت و نوآوری است.
از بین مؤلفه های هوش معنوی سه مؤلفه «توانایی مقابله با مشکالت و تعامـل بـا آنهـا» « ،پـرداختن بـه صـفات نیکـوی
اخالقی» ،و «خودآگاهی و عشق و عالقه» با متغیر خالقیت و نوآوری همبستگی مثبت و معنی داری داشت و فقط مؤلفه «تفکر
کلی و بعد اعتقادی» هوش معنوی با متغیر « خالقیت و نوآوری » ،رابطه معنی داری نداشت .می توان نتیجه گرفت افراد با
هوش معنوی باال نسبت به افراد با هـوش معنـوی پـائین ،دارای خالقیت و نوآوری بیشتری هستند.
پژوهش سادات حسینی و همکاران (  ) 6111با هدف تعیین رابطه بین خالقیت افراد ،هوش معنوی با بهرهوری کارکنان سازمان
جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شده است .روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش تمام
کارکنان ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان بودند .حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران  ،تعداد 622
تعیین گردید و نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند .یافته های بدست آمده نشان داد که مدل با
دادههای این پژوهش برازش مناسب دارد و هوش معنوی ،و خالقیت سازمانی کارکنان به صورت مستقیم  ،بهره وری نیروی
انسان را پیش بینی منمایند .همچنین بین ابعاد هوش معنوی و خالقیت سازمانی کارکنان با بهرهوری آن ها همبستگی
مستقیم و معنا داری مشاهده میشود .نتایج این پژوهش نشان میدهد که توجه به هوش معنوی و خالقیت سازمانی کارکنان
بر روی بهرهوری آنها در محیط کار تاثیر میگذارد.
شامخی و موسوی (  ،) 6111پژوهشی با هدف تبیین رابطه متغیرهای هوش معنوی و خالقیت با اثربخشی در دانشجویان
دانشگاه آزاد مرودشت در سال تحصیلی  11 - 14انجام داده اند .جامعه آماری  242نفر دانشجو بوده است .نمونه آماری بر
اساس جدول مورگان  643ن فر بدست آمد .روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است .ابزار گرد آوری
اطالعات سه پرسشنامه هوش معنوی (کینگ) ،خالقیت (تورنس) ،اثربخشی (هرسی و بالنچارد) بوده است  .روایی ابزار از روش
همسانی درونی وپایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد که برای پرسشنامه هوش معنوی این مقدار ،2 /15برای
پرسشنامه خالقیت برابر ،2 /35برای پرسشنامه اثربخشی  2 /11بدست آمد  .مهم ترین نتایج این پژوهش عبارت بودند از اینکه:
رابطه مثبت ومعناداری بین هوش معنوی و خالقیت با اثربخشی دانشجویان وجود دارد وبین تمامی ابعاد هوش معنوی با
اثربخشی رابطه معنادار می باشد  .همچنین از بین چهار بعد خالقیت با اثربخشی مؤلفه های سیالی  ،بسط ،ابتکار رابطه
معناداری با اثربخشی داشتند ولی بین مؤلفه انعطاف پذیری با اثربخشی رابطه معنادار وجود نداشت.
مهدوی زاده و همکاران (  ،) 6115به بررسی رابطه بین هوش معنوی و نوآوری سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان ایالم پرداخته اند  .روش تحقیق توصیفی  -همبستگی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش میدانی و ابزار
پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شده است .با استفاده از نرم افزار  Spssو آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و
اسپیرمن ،آزمون فرضیات صورت گرفت و نتایج حاکی از آن است که بین هوش معنوی (معنویات خداگرایی) ،خردمندی ،حس
ششم ،عضویت در انجمن ،ذهنیت ،شرایط روحی ،معنویت در کودکی) و نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 - 3روش تحقیق
برای اجرای پژوهش و دستیابی به پیشبینی رفتار نوآورانه از طریق هوش معنوی ،نخست جامعهی آماری بین معلمان در سطح
منطقه  2شهرستان تبریز شناسایی و نمونهها مشخص گردید .ب عد از شناسایی نمونه ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
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ساده تعداد  252پرسش نامه بین آنها توزیع گردید .پس از جمعآوری پرسشنامهها و حذف پرسشنامههای ناقص 225 ،مورد
برای تحلیل انتخاب شد.
بررسی روایی پرسشنامههای هوش معنوی و رفتار نوآورانه جهت تعیین سازگاری آن با جامعه آماری مورد بررسی ،با استفاده از
نظر متخصصین و صاحبنظران انجام گرفت .به این صورت که جهت معرف بودن محتوای پرسش نامه با اهداف و فرضیات (روایی
صوری) با متخصصان مدیریت ،مشاوره و بعد از تأیید اجرا شد .برای گردآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:
از شاخص های آماری میانگین و انحراف معیار و از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره
برای تجزیه و تحلیل استفاده شد .برای این کار از نرم افزار  spss 63استفاده گردید.
 - 4تجزیه و تحلیل نتایج
نتایج به دست آمده در مورد توزیع سنی پاسخ دهندهها نشان داد که از  225پاسخ دهنده  %42 /1در دامنه سنی کمتر از 12
سال %51/6 ،در دامنه  16الی  42و  %6در دامنه باالتر از  42بودند .از تعداد  225نفر پاسخ دهنده  %51مرد و  %41زن
هستند .نتایج بهدست آمده در مورد میزان تحصیالت پاسخ دهندهها نشان داد که  %3دارای مدرك فوق دیپلم %42 ،لیسانس و
% 52دارای مدرك فوق لیسانس و باالتر هستند .نتایج به دست آمده در مورد سابقه کار نشان داد که  %52 /2پاسخ دهندهها بین
 6الی  5سال سابقه کار دارند %12 /1 ،بین  1الی  62سال و  % 63بیش از  62سال سابقه کار دارند .میانگین و انحراف معیار
هر یک از مؤلفهها به تفکیک در جدول  6آمده است.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها و انتخاب نوع آزمون های مربوطه ،ابتدا باید به بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها پرداخته شود.
چرا که اگر متغیرها نرمال باشد ،مجاز خواهیم بود هم از آزمون های پارامتری و هم از آزمون های ناپارامتری استفاده نماییم.
اما چنانچه متغیرها نرمال نباشد ،تنها مجاز خواهیم بود از آزمون های ناپارامتری استفاده نماییم .آزمونی که جهت بررسی
نرمال بودن متغیرها استفاده می شود ،آزمون کولموگروف – اسمیرنوف  61است .از این آزمون زمانی استفاده می شود که
بخواهیم ببینیم داده های متغیر مورد نظر نرمال هستند یا خیر .لذا متغیرهای موجود در تحقیق را از نظر نرمال بودن با
استفاده از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف ،مورد بررسی قرار می دهیم.
جدول  6نتایج بررسی متغیرهای تحقیق برای کارکنان كادر آموزشی آموزش و پرورش ناحیه  5شهرستان تبریز
کولموگرف -

وضعیت نرمال

نوع آزمونهای مورد

بودن

استفاده

2/244

غیرنرمال

غیرپارامتریک

غیرنرمال

غیر پارامتریک

غیرنرمال

غیر پارامتریک

ردیف

نام متغیر

6

خالقیت

6/13

2

تفکر انتقادی وجودی

6/52

2/226

1

معناسازی شخصی

6/16

2/226

اسمیرنوف

Sig

. Kolmogorov – Smirnov Test

21
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4

آگاهی متعالی

6/51

2/226

غیرنرمال

غیر پارامتریک

5

گسترش خودآگاهی

6/11

6/241

غیرنرمال

غیرنرمال

نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف نشان داد که با توجه به مقدار  sigدر جدول  4- 4فرض نرمال بودن داده ها تأیید نشده
است و داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند .بنابراین از آن جایی که اگر متغیرها نرمال باشد ،مجاز خواهیم بود هم از
آزمون های پارامتری و هم از آزمون های ناپارامتری استفاده نماییم و چنانچه متغیرها نرمال نباشد ،تنها مجاز خواهیم بود از
آزمون های ناپارامتری استفاده نماییم .جهت بررسی وضعیت متغیرها از آزمون های ناپارامتریک استفاده می شود.
جدول( :)2ضریب همبستگی پیرسون بین هوش معنوی و ابعاد ان و نوآوری معلمان
متغیرهای پیشبین
متغیر مالک

ضریب همبستگی

سطح

( اسپیرمن )

معنیداری ( ) p

()r
خالقیت

تفکر انتقادی وجودی

2/14

P<2/226

معناسازی شخصی

2/31

P<2/226

آگاهی متعالی

2/11

P<2/226

گسترش خودآگاهی

2/11

P<2/226

جدول فوق میزان ضریب همبستگی بین ابعاد هوش معنوی و نواوری معلمان را نشان می دهد .بیشترین همبستگی مربوط به
معناسازی شخصی با نوآوری و کمترین همبستگی مربوط به تفکر انتقادی وجودی با نوآوری معلمان است.
برای بررسی سهم عوامل موثر بر خالقیت معلمان آموزش و پرورش ناحیه  2شهرستان تبریز از ضریب همبستگی چند متغیره
استفاده شده است که نتایج آن در جدول (  ) 1ذکر شده است
جدول ( - ) 1خالصه مدل رگرسیونی عوامل موثر بر خالقیت

مدل

همبستگی چند گانه

ضریب تعیین

مجذور Rتعدیل شده

6

2 /14

2 /31

2 /11
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با توجه به جدول (  ) 1نتایج نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای تحقیق برابر با  2 /14است .همچنین
مقدار ضریب تعیین برابر با  2 /14است که نشان دهنده این است که متغیرهای تحقیق  14درصد از واریانس متغیر وابسته را
تبیین میکنند.
بر اساس جدول  4نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که مقدار  Fبه دست آمده برابر 15 /641است که در سطح آلفای
کوچکتر از  / 226معنی دار است که نشان می دهد متغیرهای تحقیق می توانند تغییرات متغیر وابسته را به درستی تبیین
کنند و نشان دهنده مناسب بودن مدل رگرسیونی ارائه شده است.
جدول ( :)4نتایج تحلیل واریانس عوامل موثر بر خالقیت

مدل

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

ازادی

مجذورات

اماره F

سطح
معناداری

رگرسیون

351/11

4

261/445

15/641

2/222

باقیماهده

255/21

42

1/21

-

-

کل

6623/356

41

-

-

-

جدول (  ) 5نتایج ضرایب استاندارد و غیر استانارد تحلیل رگرسیون همزمان برای متغیرها را نشان میدهد .بر اساس نتایج به
دست امده ،متغیرهای تفکر انتقادی وجودی (  ،) 2 /422معناسازی شخصی (  ،) 2 /13آگاهی متعالی (  ) 2 /566و گسترش
خودآگاهی ( ) 2 /61را پیش بینی می کند.

جدول (  :) 5نتایج ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیون عوامل موثر بر خالقیت
متغیرهای پیشبینی

ضرایب غیراستاندارد

T

ضرایب استاندارد

سطح
معناداری

B
عرض از مبدا
تفکر انتقادی وجودی
معناسازی شخصی

خطای استاندارد

ضریب بتا ( )

- 2/142

1/161

2/422

2/646

2/126

2/131

2/651

2/242

25

- 2/331

2/132

2/131

2/25

2/451

2/263
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آگاهی متعالی
گسترش خودآگاهی

2/566

2/611

2/155

2/124

2/261

2/612

2/611

2/612

6/251

2/221

 - 5نتیجه گیری
ایده های جدید ،با اندیشیدن به دست می آید .که در آن ذهن به طور عمیق با یک مسئله درگیر می شود و به تجسم آن می
پردازد و با حذف و یا ترکیب واقعیت های موجود ،به روشن شدن فکر جدید کمک می کند .بینشی که بدین ترتیب حاصل می
شود ،قوه تصور را در یافتن فکرهای جدید تغذیه می کند .منشاء فکر جدید ،قوه تصور و تخیل است نه قدرت منطقی بشر.
سرنخ های مختلفی که به دست می آید ،مورد ارزیابی قرار گرفته و به هم ربط داده می شود تا بهترین فکر به دست آید.
پژوهش حاضر رابطه ی بین هوش معنوی با رفتار نوآورانه معلمان را مورد بررسی قرار میدهد .نتایج یافتههای تحقیق نشان داد
که بین هوش معنوی و مؤلفههای آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .یعنی هرچه نمره مؤلفههای هوش معنوی در معلمان
باالتر باشد احتمال بروز رفتارهای نوآورانه نیز در آنها زیاد مشاهده میشود .این نتایج با یافتههای تحقیق فرهنگی ،فتاحی ،واثق
و نرگسیان (  ) 2221و جورج( ) 2221همسویی دارد .با توجه به نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره ،مؤلفه آگاهی متعالی
 ،بیش از متغیرهای پیش بین دیگر رفتار نوآورانه را تبیین میکند .متغیر تفکر انتقادی وجودی و معناسازی شخصی نیز به
ترتیب در تبیین رفتار نوآورانه نقش دارد .بنابراین هوش معنوی و مؤلفههای آن میتواند در رفتار نوآورانه معلمان نقش
تاثیرگذار داشته و در توسعه این گونه رفتارها نقش مؤثری ایفا کند .طوری که با افزایش ظرفیت برای تعالی و ظرفیت
پرهیزگاری رفتار نوآورانه در معلمان افزایش پیدا میکند.
با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور ب االبردن هوش معنوی و ارتقاء مؤلفههای آن در بین معلمان و به تبع آن توسعه
رفتارهای نوآورانه در بین آنها موارد زیر پیشنهاد می شود :آموزش معنوی معلمان در راستای تقویت ایمان به جاودانگی و تنظیم
رفتار و عقاید و مسیر زندگی براساس آن ،سعی برای حل مشکالت با دید کلیتر ،طراحی و تدوین اهداف زندگی بهصورت
مشخص ،حفظ کنترل و هوشیاری در موقعیت های مختلف ،کنترل احساسات و عواطف ،حفظ آرامش درونی در موقعیتهای
استرسزا ،باالبردن سطح آگاهی از واقعیتهای محیط اطراف و استفاده از دیدگاهها و نظرات دیگران ،مطالعه داستانها ،کلمات
قصار ،تعالیم یا دیگر نکات پندآموز در لحظات سخت زندگی ،اهمیت و ارزش قائل شدن به امر تحصیل و آموزش ،سعی در لذت
بردن از فعالیتهای روزانه زندگی ،واقعیتگرایی و دوری از سرنوشتگرایی ،حفظ آرامش ظاهری و درونی ،بهرهمندی از
تجربیات گذشته خود و دیگران در زندگی ،ارتقاء سطح معنوی و دینداری ،اهتمام در انجام اعمال ،مناسک و واجبات دینی و
توجه و پایبندی به آداب و سنن و مراسم مذهبی در مراحل مختلف زندگی ،توسعه صداقت و درستکاری در اعمال ،رفتار و
گفتار ،مثبت نگری و توجه به نکات مثبت و مشترك در راستای حفظ ارتباط با دیگران و توجه به تمام ابعاد رفتارها و گفتارهای
دیگران.
توسعه این مؤلفهها در کنار پایش مستمر به کارگیری آنها در رفتارهای معلمان ،میتواند در گسترش رفتارهای نوآورانه مؤثر
واقع شود .محدودیتی که پژوهش حاضر با آن مواجه است استناد صرف به متغیرهای مطالعات خارجی است؛ از آنجا که هوش
معنوی با جلوه ی دینی در جامعه ایران مورد توجه است و عامل تأثیرگذاری در شکل گیری رفتارهای کاری به طور اعم و رفتار
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 از اینرو توجه به ویژگیها و متغیرهای درون کشوری (بومی) در هوش معنوی به عنوان.نوآورانه به طور اخص محسوب میشود
. ضرورت دارد،یکی از اولویتهای پژوهش در تحقیقات دیگر
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