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 خالقیت دانش باهوش هیجانی و سالمت روانی معلمان  بین بررسی رابطه
  رابتدایی شهرستان بهشه مدارسآموزان 

  
  1علیرضا پیرخائفی
  2هاجر رفیعیان

 
 

  24/3/91: تاریخ پذیرش   18/5/90 :تاریخ دریافت
  

  چکیده
از این رو کشف ارتباط خالقیت با . خالقیت مفهومی است که با عوامل متعددي رابطه دارد: زمینه

 . در دوران ابتدایی از اهمیت زیادي برخوردار استبه ویژه  ،عوامل مرتبط با تحصیل

بررسی رابطه هوش هیجانی و سالمت روان معلمان با خالقیت دانش با هدف  شپژوه: هدف
  .انجام شدآموزان شهرستان بهشهر 

جامعه آماري شامل کلیه معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر بود که : روش
اي انتخاب گیري تصادفی طبقه دانش آموزان با استفاده از روش نمونهنفر از  370معلمان و نفر از  220
و   4و هیلر سالمت روان گلدبرگ، 3از پرسشنامه هوش هیجانی بارآنپژوهش با استفاده  يها داده. ندشد

با  ها پرسشنامهروان سنجی  يها شاخص. فرم ب تصویري جمع آوري شدآزمون تفکر خالق تورنس 
 . استفاده ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه و قابل قبول بود

هوش هیجانی و سالمت روان معلمان ابتدایی با خالقیت  يها مؤلفهداد که بین  نتایج نشان: ها یافته
رگرسیون نشان داد متغیر سالمت  هاي یلتحل. دانش آموزان شهرستان بهشهر رابطه معناداري وجود دارد

                                                 
   alireza_pirkhaefi@yahoo.com )نویسنده مسئول. (اه آزاد اسالمی واحد گرمسارگاستادیار گروه روان شناسی بالینی دانش. 1
   بهشهرآموزش و پرورش شهرستان . کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی .2

3. Bar On  
4. Goldberg and Hiler 
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قادر به  یختگیخود انگو  مدیریتی خود مؤلفهکارکرد اجتماعی و هوش هیجانی در  لفهؤمروان در 
 . تغییرات خالقیت هستندتبیین 

کید دارد معلمانی که هوش هیجانی و سالمت روانی بیشتري أنتایج این پژوهش ت: نتیجه گیري
  .  را خواهند داشت يتر خالقدارند، دانش آموزان 

  .دانش آموزان هوش هیجانی، سالمت روان، خالقیت: واژه کلید

  مقدمه
خالقیت که امروزه از آن به عنوان عاملی مهم و تعیین کننده در جهت رشد، ترقی و 

موضوعی است که از دیر باز مورد توجه اندیشمندان و صاحب  برند یمپیشرفت کشورها نام 
از پیشگامان و محققان برجسته در ) 1961( 1تورنس. نظران در عرصه تعلیم و تربیت بوده است

 ها بست بن به مسایل، کمبودها و نسبتخالقیت فرایندي است که  ،استزمینه خالقیت معتقد 
و راه  ها یهفرضآزمایش سپس  و ها حلراه ، تشخیص مشکل در پی تفکر خالق. حساسیت دارد

 داند یمعامل سیالی، ابتکار، انعطاف پذیري و بسط  4خالقیت را مرکب از  تورنس. است ها حل
به . دهد یمقرار  کیدأتو تحول خالقیت را به عنوان یک کنش از کودکی تا نوجوانی مورد 

 ،که فقط به تعدادي از افراد اعطا شده باشدنیست خالقیت موهبتی نیز  2اعتقاد نوربرت الیاس
ن آجایی که افراد در یعنی ( سسات اجتماعیؤبه ساختار م عمیقبه طور بلکه کیفیتی است که 

خالقیت در بین  فقدان ه همین دلیل او معتقد است کهب. وابسته است) کنند یمکار زندگی و 
امروزه با عنایت به این موضوع  .جستجو کرد یسازمان ساختارهاي در درون ستافراد را بای

قرار  کیدأتتوجه به آموزش، رشد و پرورش خالقیت کودکان بیش از هر زمان دیگري مورد 
کودکان بیشترین . هدف آموزش و پرورش برشمرده شده است ینتر مهمگرفته و به عنوان 

از را  تأثیربیشترین  در نتیجه گذرانند یم ساعات عمر خود را در مدرسه و در کنار معلمان خود

                                                 
1. Torrance  
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معتقد در این زمینه  ) 1989( 1آمابیلی . دپذیرن یم آنهاتفکر از  و لحاظ شکل گیري شخصیت
الگوي مناسبی براي کودکان وي، عشق، شادي و کنجکااست معلمان با بیان آزاد احساس 

نواندیش خالق و را  انآموز دانش جوش نواندیش به صورت خودخالق و  انمعلم. باشند یم
د نده انتقال می انآموز را به دانش خالقروحیه، احساس، عاطفه و انگیزه  واقع آنانر دند؛ نک می

  ). 1989 ،یآمابیل(
بروز  در دانش آموزان و معلمان رابطه نوع تأثیربه بررسی  که پژوهشی تورنس در

 خالقیت ارتقاء در يا کننده تعیین نقش انمعلم نگرش که نتیجه گرفت، خالقیت انجام داد
 شاگردان نه فقط خالق معلمان که شان دادندر حقیقت پژوهش تورنس  .ددار شاگردان

 خود ظرفیت پذیرنده و صمیمی گرم، شخصیت ، بلکه به دلیلدهند یم پرورش را يتر خالق

افراد سرآمد و خالق نیز  يها گزارشدر این راستا، . افزایند یم در دانش آموزان را خالقیت
هاي خالق پرورش استعداد  ی مهم درعامل والدین و معلمان يها تالشکه ید این نکته است ؤم
و همکاران در پژوهشی  نستوردیگر  هاي یافته). 1384قاسمی و اقلیدس، (بوده است  انآن

 افرادي که در پرسشنامه شوخ دهد یمنشان طبعی   شناختی و شوخ تحت عنوان سالمت روان
بینی و  خوش شناختی مانند ، در فاکتورهاي سالمت روانه بودندآورد طبعی نمرات باالتري  

شناختی مانند افسردگی  روان هاي یماريبمربوط به نفس نمرات باالتر و در فاکتورهاي   عزت
طبعی   شوخ دهد یماین یافته نشان ). 1372ترجمه قاسم زاده  ،تورنس(شتندنمرات کمتري دا

و  2سوزا. استبا کیفیت زندگی افراد مرتبط )  آید یمشمار ه که از انواع  خالقیت کالمی ب( 
برنامه آموزش خالقیت را روي توانایی تفکر خالق و  تأثیر پژوهشیطی نیز ) 2002(همکاران 
بیانگر آن بود که برنامه  آنان هاي یافته. دانش آموزان مورد بررسی قرار دادند يخود پندار

عسگري پژوهش  .داشته استمثبتی  تأثیرآموزش خالقیت به روشنی روي تفکر دانش آموزان 
یزان خالقیت دانش آموزان دختر پایه آموزش خالقیت بر م يها روش تأثیر درباره) 1386(

                                                 
1. Amabile 
2. Suza 
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آموزشی  يها برنامهنشان داد که آشنا کردن معلمان با خالقیت و استفاده از  نیز چهارم ابتدایی
میرکمالی . بر جاي گذاشت یمثبت تأثیرانعطاف پذیر در کالس بر خالقیت دانش آموزان دختر 

ر پرورش خالقیت دانش آموزان ثر دؤدر پژوهشی به بررسی عوامل منیز ) 1388(و خورشیدي 
دوره ابتدایی و متخصصان تعلیم و تربیت  مدیران، دوره ابتدایی استان گیالن از دیدگاه معلمان

و محیط آموزشی، حاکمیت روابط انسانی   نشان داد که معلم، آنان هاي یافته. پرداختند
  . دنآی یمشمار ه بدر پرورش خالقیت ثر ؤم يها روشاز جمله تدریس  يها روش
در بروز نیز عوامل متعدد دیگري اذعان داشت که  ستعالوه بر آنچه اظهار گردید بای«

اشاره معلمان به هوش هیجانی  توان یماز جمله این عوامل . خالت داردد دانش آموزان خالقیت
که برخورداري از هوش هیجانی یکی از عوامل موفقیت  اند دادهمتعدد نشان  يها پژوهش. دکر

ضمن مهم شمردن هوش شناختی ، 1گلمن. استیا شکست افراد در زندگی کاري و خانوادگی 
را زندگی  هاي یتموفقدرصد از  20هوش شناختی در بهترین حالت خود تنها  معتقد است که

تعریف که هوش هیجانی  يگربه عوامل دی ها یتموفقدرصد  80 که یحالدر  کند یمتبیین 
که به توانایی فرد  هاست مهارتهوش هیجانی ترکیبی از  ،از نظر گلمن. وابسته است ،شود یم

» مربوط استاحساسی دیگران  يها حالت ینو همچن ددر اداره و نظارت بر احساسات خو
، ها یتقابلهوش هیجانی تنظیم نیز ) 1997( 2از نظر بارآن ).1387هادي زاده مقدم و همکاران، (

 .استافراد براي موفقیت در مقابله با فشارها و تقاضاهاي محیطی  يها مهارتو  ها یتصالح
میان  هیجانیدرون فردي، هوش  هیجانیعد هوش مشتمل بر پنج ب ،بارآنمدل هوش هیجانی 

 يها شپژوه«. استفردي، سازگاري، مدیریت استرس و خلق و خوي عمومی یا خوش بینی 
قدرت از ند، برخوردارهوش هیجانی باالیی از افرادي که  هداد نشانراستا  یندر اانجام شده 

 یرمشفیعی رودپشتی و ( »اند برخوردار بودهبیشتري براي سازگاري با مسائل جدید و روزمره 
عملکرد بهتري  ،زندگی و استقالل بیشتري در کار برخوردار بوده از سر«. )1387، يغفور

                                                 
1. Goldman 
2. Bar On 
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و از پیشرفت و موفقیت بیشتري  تر مقاومدر برابر استرس ، داشته، نسبت به زندگی خوش بین تر
رابطه  درباره) 2009(و همکاران  2بررسی کوکارو .)1998، 1سارنی( »در زندگی برخوردارند

بیشتر مرتبط  روان شناختی هوش هیجانی باالتر با سالمت ه کههوش هیجانی و سالمت نشان داد
 يتر خالقدانش آموزان  از نددبواین میان معلمانی که داراي هوش هیجانی باالیی  ردو  است

 يها مؤلفهبیانگر وجود رابطه بین نیز ) 1387(پورفرج عمران پژوهش نتایج . هستندبرخوردار 
 یار. استدر معلمان با خالقیت  )خودآگاهی، خود کنترلی و خود انگیزشی(هوش هیجانی 

با خود شکوفایی دانش معلمان در پژوهشی رابطه هوش هیجانی نیز ) 1386(و کمالی  یانمحمد
متغیر شان داد که ان ننآنتایج پژوهش . آموزان پایه اول دبیرستان را مورد بررسی قرار دادند

  . دانش آموزان نقش دارددر پیش بینی خود شکوفایی هوش هیجانی 
سالمت روان  استحائز اهمیت  ش آموزاندانمتغیر مهم دیگري که در بروز خالقیت «

الزمه حفظ و دوام عملکردهاي فردي، اجتماعی، را سالمت روان  ،نظران صاحب. استمعلمان 
 يها برنامهتمامی هدف اصلی در حقیقت . دانند یم اجتماعی هاي یتموفقشغلی، تحصیلی و 

و  تر هماهنگتر، ، شادتر کاملکمک به افراد در رسیدن به زندگی  ،سالمت روانارتقاء 
). 1378، فر  یالنیم( »استدر آنان پیشگیري از بروز اختالالت خلقی، عاطفی و رفتاري 

بنابراین، با توجه به اهمیت و ضرورت رشد و پرورش خالقیت در کودکان به ویژه کودکان 
نقش را در  ینتر مهمکه معلمین مقطع ابتدایی که بی شک  استال مطرح ؤمقطع ابتدایی این س

از هوش هیجانی و سالمت آیا در کودکان دارند  ها یتخالقکنترل و هدایت تخیل و ظهور 
آیا  وروان به عنوان دو متغیر اساسی و مهم در موفقیت شغلی و زندگی برخوردار هستند؟ 

بین هوش هیجانی و سالمت روان معلمان ابتدایی با خالقیت دانش آموزان وجود  يا رابطه
  دارد؟

  

                                                 
1. Saarni 
2 . cocaro 
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  وش پژوهشر
   .انجام گردیدهمبستگی  در قالب یک مطالعهاین پژوهش 

  جامعه و نمونه 
جامعه آماري تحقیق شامل کلیه معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه، پسرانه و 

که تعداد معلمان بر اساس آمار  بود 1388-89مختلط شهرستان بهشهر در نیمسال اول تحصیلی 
با . بودنفر  10820نفر و تعداد دانش آموزان  522 ،آموزش و پرورش استانه از سوي شد منتشر

توجه به گستردگی جامعه آماري و میسر نبودن امکان اجراي تحقیق بر روي کل جامعه از 
ابتدا مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر، به سه . اي استفاده شدگیري تصادفی طبقه روش نمونه

آمار تعداد معلمان شاغل در نیمسال اول  سپس. تقسیم شدند دسته دخترانه، پسرانه و مختلط
از طریق مراجعه به سازمان آموزش و پرورش استان استخراج گردید که با   88-89تحصیلی 

نفر براي جامعه دانش  370تعداد  و معلمان عهبراي جام فرن 220به جدول مورگان تعداد  استناد
   .آموزان انتخاب گردید

  پژوهش ابزار
توسـط بـارآن بـراي    . م 1997 ایـن پرسشـنامه در سـال    :پرسشنامه هوش هیجانی بارآن
 .باشـد  یمـ خـرده مقیـاس    15و  سـؤال  117آزمون داراي . سنجش هوش هیجانی ارائه شده است

  . را براي این پرسشنامه نشان داد 91/0ضریب آلفاي کرونباخ ،یسنج روان يها یبررس
 توسط. م 1978این پرسشنامه در سال  ):یسؤال 28 فرم(عمومی پرسشنامه سالمت 

زبان  30پرسشنامه تاکنون به  .ارائه شده است عمومیگلدبرگ و هیلر براي سنجش سالمت 
 شده انجام يها یبررس مرور. کشور مورد استفاده قرار گرفته است 70در  ،زنده دنیا ترجمه شده

 و 93/0تا  84/0 بین 6 برش نمره با آزمون این و پایایی اعتبار میزان که دهد یم نشان ایران در
بررسی محققین با نمونه پژوهش ضریب آلفاي . متغیر است 94/0تا  68/0ن بی 23برش  نمره با
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در این پرسشنامه هرچه آزمودنی نمره پایینی را . را براي این پرسشنامه نشان داد 0/ 80کرونباخ 
این پرسشنامه شامل  يها بخش. برعکسکسب کند از سالمت روانی باالتري برخوردار است و 

  . سالمت جسمانی، کارکرد اجتماعی، عالیم اضطرابی و عالیم افسردگی است
این پرسشنامه توسط   ):فرم ب تصویري(پرسشنامه آزمون تفکر خالق تورنس 

اشکال تصویري این آزمون، مستلزم  .براي سنجش خالقیت تهیه شده است) 1974(تورنس 
استفاده از این مجموعه . ماهیت ترسیمی یا تجسمی دارد ،است که به طور عمده ییها پاسخ

این آزمون مشتمل . آزمون از سطح کودکستان تا سطوح پس از دبیرستان توصیه گردیده است
ضریب  یسنج روان يها یبررس .باشد یمفعالیت سیالی، ابتکار، انعطاف پذیري و بسط  4بر 

  . این پرسشنامه نشان داد را براي 71/0آلفاي کرونباخ 

  :پژوهش هاي یافته

  در متغیر هوش هیجانی معلمان اي براي مقایسه تفاوت میانگین نمونهتک نمونه tآزمون  .1جدول شماره 
  )نفر  220= تعداد ( 

 يها مؤلفه
هوش 
  هیجانی

  میانگین
انحراف 
 استاندارد

خطاي 
استاندارد 
 میانگین

t 
درجه 
 آزادي

سطح 
  معناداري

دو (
 )دامنه

تفاوت 
 میانگین

ضریب اطمینان 
  ها تفاوتبراي % 95

حد 
 نییپا

 حد باال

خود 
  آگاهی

6848/3 66011/0 04450/0 388/15 219 000/0 68485/0 5971/0 7726/0 

خود 
  مدیریتی

2034/3 73236/0 04938/0 120/4 219 000/0  20341/0 1061/0 3007/0 

خود 
  انگیختگی

9080/3 70775/0 04772/0 028/19 219 000/0  90795/0 8139/0 0020/1 

000/0 219 501/4 05352/0 79384/0 2409/3  همدلی  24091/0 1354/0 3464/0 

000/0 219 664/20 04342/0 64404/0 8973/3روابط   89727/0 8117/0 9828/0 
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  اجتماعی

شاخص 
کلی هوش 
  هیجانی

5869/3 60022/0 04047/0 503/14 219 000/0  58688/0 5071/0 6666/0 

  
 در سطح 219هاي محاسبه شده  با درجه آزادي  تی که دهد یمنشان  1جدول شماره  

فرض صفر مبنی بر عدم  ،بنابراین ،است) 96/1( تیاز مقدار بحرانی  تر بزرگ 01/0 اطمینان
 معلمان هوش هیجانی سطحشود که نتیجه گرفته می د ور معلمانتفاوت بین میانگین نمونه 

  . هوش هیجانی برخوردارند و آنان از وضعیت مناسبی در است باالتر از متوسط
 

  در متغیر سالمت روان معلماناي براي مقایسه تفاوت میانگین نمونه تک نمونه tآزمون  .2جدول شماره 
  )نفر  220= تعداد ( 

  میانگین  مؤلفه
انحراف 
 استاندارد

خطاي 
استاندارد 
 میانگین

t 
درجه 
 آزادي

سطح 
  معناداري

دو (
 )دامنه

تفاوت 
 میانگین

ضریب اطمینان 
  ها تفاوتبراي % 95

حد 
 نییپا

 حد باال

سالمت 
  نیجسما

8676/1  50537/0  03407/0  790/10  219 000/0  36764/0  3005/0  4348/0  

کارکرد 
  اجتماعی

8764/1  51190/0  03451/0  905/10  219 000/0  37636/0  3083/0  4444/0  

عالئم 
  اضطراب

9300/1  52068/0  03510/0  249/12  219 000/0  43000/0  3608/0  7992/0  

عالئم 
  افسردگی

8991/1  51376/0  03464/0  522/11  219 000/0  39909/0  3308/0  4674/0  

شاخص 
کلی 

سالمت 
  روان

933/1 36524/0 02462/0 971/15 219 000/0 39327/0 3447/0 4418/0 
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 در سطح 219هاي محاسبه شده  با درجه آزادي تی  که دهد یمنشان  2جدول شماره 
فرض صفر مبنی بر عدم  ،بنابراین .است) 96/1(تی از مقدار بحرانی  تر بزرگ 01/0 اطمینان

معلمان سالمت روان نمره  شود کهنتیجه گرفته می واست رد  معلمانتفاوت بین میانگین نمونه 
  . و آنان از سالمت روانی بیشتري برخوردارند است متوسطپائین تر از 

  خالقیت در متغیر دانش آموزاناي براي مقایسه تفاوت میانگین نمونه تک نمونه tآزمون  .3جدول شماره 
  )نفر  370 -تعداد ( 

  میانگین  مؤلفه
انحراف 
 استاندارد

خطاي 
استاندارد 
 میانگین

t 
درجه 
 آزادي

سطح 
  معناداري

دو (
 )دامنه

تفاوت 
 میانگین

% 95ضریب اطمینان 
  ها تفاوتبراي 

حد 
 نییپا

 حد باال

0350/6  سیالی  46518/1  07617/0  588/13  369 000/0  03503/1  8852/0  1848/1  

انعطاف 
  پذیري

1926/33  05849/8  41894/0  927/1-  369 055/0  80735/0-  6312/1  0165/0  

9030/1  ابتکار  52568/0  02733/0  747/14  369 000/0  40303/0  3493/0  4568/0  

9260/1  بسط  51369/0  02671/0  495/21  369 000/0  57403/0-  6265/0-  5215/0-  

 
انعطاف پذیري با درجه  مؤلفههاي محاسبه شده  به غیر از  تی که دهد یمنشان  3 جدول شماره

فرض  ،بنابرایناست ) 96/1( تیاز مقدار بحرانی  تر بزرگ 05/0 اطمینان در سطح 369آزادي 
شود که وضعیت نتیجه گرفته میو رد  دانش آموزانصفر مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین نمونه 

  . و آنان از خالقیت بیشتري برخوردارند است تر از متوسطباال دانش آموزانخالقیت  يها مؤلفه
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  بین متغیر هاي هوش هیجانی و خالقیت نتایج رگرسیون چند متغیره  .4جدول شماره 

  مدل
  ضریب استاندارد شده  ضریب استاندارد نشده

t 
سطح 
  بتا  معناداري

خطاي 
  استاندارد

  بتا

 000/0 574/5  452/3 241/19  )ثابت(

 785/0 273/0 031/0 455/1 397/0  خودآگاهی

 002/0 132/3 331/0 215/1 804/3  خود مدیریتی

 024/0 266/2 203/0 064/1 411/2  خود انگیختگی

 858/0 -179/0 -016/0 920/0 -165/0  همدلی

 336/0 -965/0 -096/0 295/1 -249/1  روابط اجتماعی

a خالقیت: متغیر وابسته  
 يضریب بتا هوش هیجانی با توجه به يها مؤلفهکه از بین  دهد یمنشان  4جدول شماره 
 و 331/0یب ابا ضرانگیختگی معلمان به ترتیب  و خودمدیریتی  خود مؤلفهاستاندارد شده دو 

 يها مؤلفهسایر  است وو تبیین کننده  داردداري با خالقیت دانش آموزان  ارابطه معن 203/0
   . هستنددار با خالقیت  اهوش هیجانی داراي روابط اندك، معکوس و غیر معن

   بین متغیرهاي سالمت روان و خالقیت نتایج رگرسیون چند متغیره  .5جدول شماره 

  مدل
  ضریب استاندارد شده  ضریب استاندارد نشده

t  
سطح 
  بتا  خطاي استاندارد  بتا  معناداري

)ثابت(  693/18 708/2  904/6 000/0 

 006/0 755/2 187/0 129/1 110/3 سالمت جسمانی

 000/0 135/4 284/0 29/1 668/4 کارکرد اجتماعی

 044/0 028/2 145/0 156/1 344/2 عالئم اضطراب

 701/0 -385/0 -028/0 199/1 -461/0 عالئم افسردگی

a خالقیت: متغیر وابسته  
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 يبا توجه به ضریب بتا سالمت روان يها مؤلفهکه از بین  دهد یمنشان  5 جدول شماره
با معلمان به ترتیب  ، سالمت جسمانی و اضطرابکارکرد اجتماعی مؤلفهاستاندارد شده سه 

و تبیین کننده  داردآموزان خالقیت دانشداري با  معنارابطه  145/0 و 187/0 ، 284/0ضریب 
  .دار با خالقیت دانش آموزان داشت معنا ریغمعکوس و  يا رابطهافسردگی  مؤلفه است ولی

  هاي سالمت روان با خالقیتمؤلفهخالصه مدل رگرسیون بین   .6-1جدول شماره 
 خطاي برآورد ضریب اصالح شده مجذور ضریب تعیین ضریب تعیین مدل

1 451/0(a) 203/0 188/0 57709/7 

a اضطراب و عالئمسالمت جسمانی، کارکرد اجتماعی، عالئم : هابینی کننده پیش 
  .افسردگی

 خالقیت باهاي هوش هیجانی مؤلفهخالصه مدل رگرسیون بین   .6-2جدول شماره 

 خطاي برآورد ضریب اصالح شده مجذور ضریب تعیین ضریب تعیین مدل

1 429/0(a) 184/0 165/0 68494/7 

a روابط  و ود انگیختگی، خود مدیریتی، همدلیخودآگاهی، خ: هابینی کننده پیش
  .جتماعیا

 با خالقیتمعلمان هاي هوش هیجانی و سالمت روان مؤلفهخالصه مدل رگرسیون بین   .6-3جدول شماره
  دانش آموزان

 خطاي برآورد ضریب اصالح شده مجذور ضریب تعیین ضریب تعیین مدل

1 470/0(a) 221/0 214/0 45651/7 

a خود مدیریتی، همدلی، روابط خودآگاهی، خود انگیختگی، : هابینی کننده پیش
  .اجتماعی، سالمت جسمانی، کارکرد اجتماعی، عالئم اضطراب و عالئم افسردگی
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 يها مؤلفهتوسط تغییرات خالقیت از درصد  8/18که  دهد یمنشان  6- 1جدول شماره 
قابل ) جسمانی، کارکرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی سالمت ریمتغ(سالمت روان شامل 

     توسطتغییرات خالقیت از درصد 5/16 که دهد یمنشان  6- 2جدول شماره  .استتبیین 
خودآگاهی، خود انگیختگی، خود مدیریتی، همدلی و  مهارت(هوش هیجانی شامل  يها مؤلفه

درصد  4/21که  دهد یمنشان  6-3جدول شماره نهایت در و است  تبیینقابل ) روابط اجتماعی
  .استتبیین  هوش هیجانی و سالمت روان قابل مؤلفهتوسط هر دو تغییرات خالقیت از 

   بحث و نتیجه گیري
باالتر از  آنان معلمان نشان داد که هوش هیجانینتایج مربوط به وضعیت هوش هیجانی 

که نشان داد افراد داراي ) 1998(با تحقیق انجام شده توسط سارنی یجه نتاین . است متوسط
دار بوده، برخور کارر زندگی و استقالل بیشتري د نشاط، سراز شادابی و  هوش هیجانی باال

بیشتري از خود  مقاومتبرابر استرس ر و د هستندتر  بین به زندگی خوش، عملکرد بهتري دارند
باالتر معلمان در نیز سالمت روان  مؤلفهنتایج مربوط به وضعیت . است اهنگهم ،دهند یمنشان 

که نشان دادند ) 1385(هادي و ملک ملکان  تحقیقاتنتایج حاصل از این یافته با . بود از متوسط
. هماهنگ است ،وضعیت سالمت آموزگاران مدارس ابتدایی شیراز در سطح باالیی قرار دارد

و  است سالمت روانی تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود شکوفایی دانسته شدهواقع ر د
اثربخشی و رضایت  بیشترین معموالً در این وضعیت. استغ روان شناختی بلو نوعیدر واقع 

نشان  ،استفردي و اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهاي مثبت نسبت به خود و دیگران 
فردي که از سالمت روان برخوردار کاپالن و سادوك  ،)1991(چاوگان از نظر  .شود یم داده 
شخصی،  يها ارزشمسئولیت پذیري، اعتماد به خود، هدف مداري،  ی ازداراي حس است

  . استفردیت و یگانگی 
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بر اساس نظریه . بود باالتر از متوسطنیز  دانش آموزاننتایج مربوط به وضعیت خالقیت در 
، یفرهنگ مناسبمستلزم وجود عوامل در مدارس رشد و توسعه خالقیت ) 1996( 1یهالیام

بر این . ارتقاء دهنده است ،شخصیتی يها یژگیوو با  مهارتداراي لم اسو معلمان  یمحیط
دانش  توانند یمفنی و اجتماعی برخوردارند  يها مهارتاساس معلمانی که از سالمت روان و 
نتایج حاصل از این یافته با نتایج تحقیقات در هر حال . آموزانی خالق و متفکر تربیت نمایند

، محیط آموزشیبا که نشان دادند خالقیت ) 1388(انجام شده توسط میرکمالی و خورشیدي 
) 1386(عسگري و با رابطه دارد،  تدریس يها روشرفتار معلمان، روابط انسانی و  ،ها یژگیو

 يها برنامهقیت و استفاده از معلمان با خال سازيآشنا پرورش خالقیت مستلزم که نشان داد 
که نشان دادند برنامه ) 2002(سوزا و همکاران است و  آموزشی انعطاف پذیر در کالس

  .است اهنگهم ،گذارد یم تأثیرروي تفکر دانش آموزان بر آموزش خالقیت به روشنی 
نیز نشان داد که رابطه خالقیت  يها مؤلفهمعلمان با  هوش هیجانیبین به رابطه نتایج مربوط 

این موضوع نشان . انگیختگی با خالقیت وجود دارد مدیریتی و خود خود مؤلفهداري بین  معنا
       معلمان باالتر باشد خالقیت  انگیختگی مدیریتی و خود هر چه میزان خودکه  دهد یم

نتایج حاصل از این یافته با نتایج تحقیقات انجام شده توسط . دبیشتر خواهد بوآموزان نیز دانش
و معلمان که در پژوهش خود نشان دادند که بین هوش هیجانی ) 1386(و کمالی  انیمحمد اری

که ) 1388(علی بیگی ، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارددانش آموزان  خود شکوفایی
  و مدیران رابطه معناداري وجود دارد يکارآمدخود خود انگیختگی با  مؤلفهنشان داد بین 

دار وجود  معناخود انگیختگی و عملکرد دبیران رابطه  مؤلفهکه نشان داد بین ) 1387(زینی وند 
  . است اهنگهم ،دارد

داري  معناخالقیت دانش آموزان رابطه  يها مؤلفهین سالمت روان معلمان با نتایج مربوط ب
دانش خالقیت  يها مؤلفهمعلمان با  کارکرد اجتماعی و اضطراب، سالمت جسمانیرا بین 

 در. مبانی نظري و پژوهشی موجود هماهنگ استاین یافته با  نتایج حاصل از. آموزان نشان داد
                                                 
1. Mihaly 
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 انسان سالممعتقد است  و داند یمانطباقی اجتماعی معادل با سالمت روان را  1اسکینر این راستا
یید اجتماعی بیشتري به خاطر رفتارهاي مناسب از محیط و اطرافیانش دریافت أکه ت استکسی 
عالئمی چون داراي افرادي که  دهد یمنیز نشان ) 1386(احمدي و همکاران  يها یبررس. کند

 يها حوزهی در ند عملکرد بسیار ضعیفهستافسردگی، اضطراب و سایر اختالالت روانی 
  .دارند شناختی و اجتماعی

ضـرایب  نتـایج  روابـط خطـی هـوش هیجـانی و سـالمت روان بـا خالقیـت،         يها یبررسدر 
درصـد از تغییـرات    5/16هوش هیجانی تنهـا   يها مؤلفهتفکیکی نشان داد که در صورت اعمال 

درصـد از   8/18سـالمت روان حـدود     يهـا  مؤلفـه که  حالی در. خالقیت قابل تبیین خواهد بود
نیـز نشـان   ) هوش هیجانی و سالمت روان(ترکیبی  يها یبررس. تغییرات خالقیت را تبیین کردند

درصـد از تغییـرات خالقیـت قابـل تبیـین       4/21داد که در هر صورت اعمال هر دو متغیر حدود 
   . انجام شده در این ارتباط هماهنگ است يها پژوهشاست که با 

احسـاس،   و پرورش، نظام آموزشدر  رفت کهنتیجه گ توان یماساس آنچه توصیف شد ر ب
معلمـان از آنجـا کـه رسـالتی تربیتـی       .عواطف و رفتار معلمان از اهمیت زیادي برخوردار اسـت 

در ایـن خصـوص بررسـی دو    . رشد دهنده در دانش آموزان باشـند  يها یژگیودارند باید واجد 
داري بـین ایـن    معنامثبت و  يا رابطهویژگی سالمت روان و هوش هیجانی در آنان نشان داد که 

ه اگر تفکر خـالق و نـوآوري دانـش آمـوزان بـ     . با خالقیت دانش آموزان وجود دارد ها یژگیو
به آن تا حدودي بـه معلمـان    یابی دستنظام تعلیم و تربیت دانسته شود  يها تیغاعنوان یکی از 

این موضـوع بیـانگر آن اسـت    . وابسته است ،و رفتارهایی که در کالس و محیط آموزشی دارند
 تواننـد  یمـ سازنده احساسـی، عـاطفی و انسـانی     يها مهارتیرنده، مهربان و داراي که معلمان پذ

رخداد این اتفاق نه فقط براي نظام . وجود آورنده دانش آموزانی با انگیزه، توانمند و خالق را ب
تعلیم و تربیت یک غنیمت است که حتی براي نظـام اجتمـاعی و حکـومتی نـوعی بهـره وري و      

  .  دیآ یممار شه سرمایه گذاري ب
                                                 
1. Skinner  
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