مجله مطالعات اسالمي در حوزه سالمت؛ زمستان  -1397دوره دوم شماره چهارم ،صفحه 95-104

ارتباط سالمت معنوی با سبک تفکر و خالقیت معلمان ورزش

عاطفه عبداللهی ،1محمد

نصیری*2

 .1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی ،واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران
 .2استادیار مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی ،واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران

* نویسنده مسئولNasiri@iaukhoy.ac.ir :

چکیده
مقدمه و هدف :سالمت معنوی یکی از شاخصهای مهم معلمان است .هدف اصلی این پژوهه

ررسسژی اساطژاال سژالمت معنژوی رژا

سطک افکر ه خالقیت معلمان هسزش شهرستان خوی میراشد.
روش کار :سهش احقیق از نوع اوصیفی ژ همطستگی رود هجامعه آماسی احقیق ،همه معلمژان هسزش زن ه مژرد شهرسژتان خژوی دس
سال احصیلی  97-98است .را اوجه ره اعداد کم جامعه آماسی ،نمونه آماسی مساهی را جامعه آماسی انتخاب شد .ارژااس احقیژق شژامل
پرسشنامههای هیوگی فردی ،پرسشنامه سالمت معنوی پولوااین ه الیسون( ) 1982رژر اسژاس سژه رعژد شژناختی ،واکژش ه کژن ،
پرسشنامه استانداسد خالقیت اوسنس( )1992ه پرسشنامه استانداسد سطک افکر استرنطرگ ه هاگنر( )1991میراشژد .سهایژی محتژوایی
پرسشنامهها اوسط متخصصین موسد اأ یید قژراس گرفژت ه ا تطژاس دسهنژی پرسشژنامه سژالمت معنژوی  ،0/82خالقیژت  %76ه سژطک
افکر  88%که از کریق آلفای کرهنطاخ ررآهسد شد ه ررای اجایه ه احلیل دادهها از ضریب همطستگی پیرسون ه سگرسیون استفاده شد.
یافتهها :ضرایب همطستگی پیرسون حاصل از پوهه

نشان داد که رین سالمت معنژوی ه خالقیژت ( p=0/01ه  (r=0/585ه سژالمت

معنوی را سطک افکر ( p=0/01ه  (r=0/548معلمین هسزش اساطاال مثطت ه معنژی داسی هجژود داسد .همچنژین ههژاس مؤلفژه خالقیژت
(سیالی ،رسط ،ارتکاس ه انعطاف پذیری) قادس ره اطیین سالمت معنوی معلمین میراشژند دس حژالیکژه انهژا ده مؤلفژه سژطک اجرایژی ه
آزاداندیشی از سطک افکر قادس ره اطیین سالمت معنوی معلمین هسزش میراشد.
بحث و نتیجه گیری :را اوجه ره این که کاسکرد اصلی آموزش ه پرهسش ،گسترش مرزهای دان

ه اولید لم است ه منشأ ه شژالودهی

لم سا خالقیت اشکیل میدهد ،سطک افکر ررای این مؤسسات نسطت ره سایر سازمانهژا ضژرهست ریشژتری داسد .نتژای پژوهه هژای
مختلش دس این زمینه حاکی از آن است که یکی از وامل موثر دس ایجاد خالقیت ه افکر ،اساقای سالمت معنوی افراد میراشد.

واژگان کلیدی :سالمت معنوی ،سطک افکر ،خالقیت ،معلمین هسزش
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مقدمه
امام خمینی (سه) معنویت سا مجمو ه صفات ه ا مالی مژی-
داند که شوس ه جاذره قوی ه شژدید ه دس ژین حژال منطقژی ه
صحیح سا دس انسان ره هجود میآهسد اژا اهسا دس سژیر رژه سژوی
خدای یگانه ه محطوب الم ره کوس ا جاب آهسی پی رطرد (.)1
سالمت معنوی یکی از ارعاد ههاسگانه سژالمت دس انسژان اسژت
که دس کناس ارعاد جسمی ،سهانی ه اجتما ی قراس گرفتژه اسژت ه
را ث اساقا سالمت مومی شده ( )2ه سایر ارعاد سالمت سا نیژا
هماهنگ میکند که این کاس را ث افاای اوان سازگاسی ( )3ه
کاسکرد سهانی میشود (.)4
سالمت معنوی را هیوگیهایی همچون ثطات دس زندگی ،صلح،
احساس اساطاال نادیژک رژا خویشژتن ،خژدا ،جامعژه ه محژیط،
اناسب ه هماهنگی ،داشتن معنی ه هژدف دس زنژدگی مشژخص
میشود ( 6ه 5ه.)4
سالمت معنژوی داسای ده رعژد سژالمت مژذهطی ه سژالمت
هجودی است .سالمت مذهطی منعکس کننده اساطاال را خژدا یژا
یک قدست ری نهایت ه سالمت هجودی مطرح کننده اساطاال مژا
را دیگران ،محیط ه اساطاال دسهنی ما است که می
اوان آن سا اوانایی یکپاسهه کردن ارعاد مختلش هجود ه داشژتن
انتخابهای متفاهت دانست (.)7
رای ه دیکسون1دس مطالعه خژود ،سژالمت معنژوی سا حسژی از
متصل رودن ،هماهنگی رین خود ،کطیعژت ه هجژود متعژالی کژه از
کریق یک فرایند سشد پویژا ه منسژجم دسژت یژافتنی اسژت ه رژه
شناخت هدف نهایی ه معنای زندگی منجر میشود ،میدانند (.)8
از کرفی دیگر ،امرهزه سشد ،پرهسش ه اسزشژیاری افکژر یکژی از
کاسکردهای اصلی اعلیم ه ارریت است هرا کژه امژام موفقیژتهژا ه
پیشرفتها انسان دس گره اندیشه راسهس ،پویژا ه مژوثر اسژت .دسهاقژ
دسک شناسایی سطکهای افکر معلمان میاوانژد از وامژل مژؤثر ه
مهم دس یادگیری ره شژماس مژیآیژد شژناخت سژطکهژای افکژر ه
متغیرهای مراطط را آن دس آموزش ه پرهسش امژری ضژرهسی ه مزم
است .زیرا رسیاسی از افاهاها دس ملکژرد افژراد سا رژه جژای نسژطت
دادن ره اوانایی ،میاوان ره سطک افکر نسطت داد .رطژوسیکژه اگژر
معلمان از سطکهای افکر خود ه دان آموزانشژان آگژاهی داشژته
راشند را کراحی ه جهتدهی مناسب فعالیتهای آموزشی میاواننژد
ره نتای مثطت ه موثر ررسند (.)9
افکر مانند انفس است ه هگونگی افکر ما ره اندازه اژنفس
ررای زندگی حیاای است .لذا ،مژیاژوان گفژت هیوگژی اساسژی

انسان ررخوسداسی از قدست افکر است ه انسانها ره کمک افکژر
خود اوانستهاند ره محیط پیچیژده ه متغیژر مسژلط شژده ه رژه
حیات خود ادامه دهند .رنارراین را اوجه ره اهمیت افکر ،امرهزه
سشد ه پرهسش ه اسزشیاری افکر ره یکی از کاسکردهژای اساسژی
اعلیم ه ارریت موسد اوجه قراس گرفته است (.)10
اگر را سطک افکر آشنا راشیم رهتر میاوانیم رفهمیم دیگران
هگونه فکر میکنند این امر ما سا ررای ررقراس کژردن اساطژاال رژا
دیگران ،پی رینی سفتاس ه احت اژأثیر قژراس دادن آنهژا اوانژاار
میکند ه ره ما این امکان سا میدهد اا اندیشههژای خژود سا رژه
گونهای ارراز کنیم که ره کوس نادیکاری رژا سژطک افکژر آنهژا
سازگاسی داشته راشد (.)11
از ارعاد شناختی دیگر فرد که میاوان گفت یکی از هیوگیهژای
اساسی ه سازنده انسان میراشد خالقیت اسژت ،کژه دس سشژد ه
اکامل فرد ه امدن رشری نق موثری داسد ه زیر رنای اختژراع
ه دستاهسدهای لمی ه هنری است .ره لت هجود سقارژت میژان
کشوسها ه سهز افاهنی سری اغییرات ،نیاز رژه پژرهسش خالقیژت
ری از پی احساس میشود ه ررای هر جامعه اصویری دقیژق
از آینده الاامی است این اصویر جام ه دقیق از آینده دس افژراد
جامعه ،انگیاه مزم سا ررای سسیدن رژه رژامارین سژطح افکژر ه
خالقیت ره هجود میآهسد ( .)12ررای رقژا دس صژحنهی سقارژت،
خالقیت ه نوآهسی ،یک امر مهم ه حیژاای محسژوب مژیگژردد.
یکی از وامل مؤثر دس ایجاد خالقیژت ه نژوآهسی ،سژطک افکژر
افراد است رنارراین رژرای ایجژاد خالقیژت سژطک افکژر نقشژی
محوسی ه رنیادین داسد (.)13
گسترش دان دس زمینه وامل اأثیر گژذاس رژر خالقیژت دس
میان پوههشگران سشتههای مختلش رسژیاس حژایا اهمیژت رژوده
است ه دس همین ساستا مطالعات گستردهای دس زمینژه خالقیژت
انجام شده .سطکهای افکر یکی از وامل اثر گذاس رژر خالقیژت
است .ررخی از مطالعات هجود سارطه معناداس رین سطکهای افکژر
ه خالقیت سا گااسش کرده اند .خالقیت یک موهطت الهی اسژت.
از آنجا که اسژاس پیشژرفت جوامژ ه موانژ هارسژتگی آنژان از
ریگانگان است ،همه جوام ره افراد خالق نیاز مطرم داسند .آنچژه
مهم است فراهم کردن شرایط سشد ه رالندگی ه حژذف وامژل
رازداسندهی افکر خالق دس نظام آمژوزش ه پژرهسش اسژت (.)14
اینک را دس نظر گرفتن سه متغیر سالمت معنوی ،سطک افکژر ه
خالقیت ره هند موسد از پوهه های پیشین اشاسه میشود:
پسوت2دس سژال  2002نشژان داد دانشژجویان پرسژتاسی از
دسک معنوی رامیی ررخژوسداس هسژتند ه دس ررخژوسد رژا ریمژاس،

1- Bai & Dixon

2-pesut

مجله مطالعات اسالمي در حوزه سالمت؛ زمستان  -1397دوره دوم ،شماره چهارم

97

ارتباط سالمت معنوی با سبک تفکر و خالقیت معلمان ورزش

مالحظات معنوی سا ریشتر از دستوسالعملهای پرستاسی صژرف
دس نظر میگیرنژد ( .)15جژوس 1دس سژال  2006نشژان داد کژه
مدیران را سالمت معنوی رام مژیاواننژد سهش متفژاهای رژرای
اداسه کژژردن افژژراد ه هژژدایت آنهژژا ااخژژاذ کننژژد ( .)16سهنمژژا ه
طدالمالکی( )2009نشان دادنژد کژه رژین خالقیژت ه سژالمت
معنوی دانشجویان دختر ه پسر افاهت معنی داسی هجود نژداسد
( .)17کجطژژاف ( )2010نشژژان داد کژژه رژژین نگژژرش ه سژژالمت
معنوی ه جنسیت اساطاال معنژی داسی هجژود داسد ( .)18مژرزن
آرادی ( )2013ره این نتیجه سسید که رین معنویت را اوانمندی
سهانشناختی ،خالقیت ه استرس شغلی سارطژه مثطژت ه معنژی
داسی هجود داسد ( .)19سحیمی ه حسن پوس دس پوهه خود رژه
این نتیجه سسیدند که رین سژالمت معنژوی ه خالقیژت سارطژه
مثطت ه معنی داسی هجژود داسد ه از رژین مؤلفژههژای سژالمت
معنوی فقط مؤلفه ظرفیت اعالی ه حژل مسژهله قارلیژت پژی
رینی خالقیت دانشجویان سا داسند (.)20
ارکیطی از وامل مرروال ره سژالمت معنژوی ه خالقیژت دس
کناس انواع سطک افکر امل رسیاس مهمی دس پیشژرفت معلمژین
میراشد .اهمیت این متغیرها زمانی مشژخص مژیشژود کژه دس
سجوع ره احقیقژات معاصژر ،اژأثیر سژالمت معنژوی ه خالقیژت
همراه را سطک افکر دس رهطود ملکرد احصیلی ،کژاسایی شژغلی
کاسکنان ه موفقیت مدیران مالحظه میشود (.)20
را پیشژرفت سهز افژاهن دانژ ه فنژاهسی ه جریژان گسژترده
اکال ات ،امرهزه جامعه ما نیازمند آموزش مهاستهایی است که را
کمک آن رتواند همگام را اوسژعهی لژم ه فنژاهسی پژی رژرهد.
هدف راید پرهسش انسانهایی سالم از نظر معنوی راشد که رتواننژد
را مغای خالق را مشکالت سه ره سه شده ه ره حل آن رپردازند .رژه
گونهای که انسانها رتوانند ره خوری را یکدیگر اساطاال ررقراس کنند
ه را رهرهگیری از دان جمعی ه اولیژد افکژاس نژو رژه سژوی یژک
جامعه سعادامند قدم ررداسند ( .)21رژا اوجژه رژه اینکژه اژاکنون
احقیق مدهن ه منظمی دس کشوس دس ایژن سارطژه صژوست نگرفتژه
است ،انجام این پوهه ضرهسی ه مهم ره نظژر مژی سسژد ه ایژن
میاواند موجب اقویت ه افاای لم سهانشناسی گژردد .رنژارراین
ررسسی این موضوع میاواند مسژهولین امژر سا از احتمژال اساطژاال
سالمت معنوی را خالقیژت ه سژطک افکژر معلمژین هسزش آگژاه
نمایند اا رتوانند را پی رینی این سهارط ره رهطود سالمت معنوی
ه خالقیت ه سطک افکر معلمین هسزش کمک نمایند.

ب ژ پرسشنامه سطک افکر استرنطرگ ه هاگنر(:)1991
 4سطک افکر سا را استفاده از  24طاست میسژنجد .رژه هژر
کدام از این سطکهای افکر که خژرده آزمژونهژای پرسشژنامه
محسوب میشوند  8طاست اختصاص داده شژده اسژت .ضژریب

1-George

2- Paloutzian, and Ellison
3- Sternberg and Wagner
4- Torrance

روش شناسی تحقیق
سهش کاس از نوع اوصیفی ه همطستگی است جامعژه آمژاسی
این پوهه معلمژان ارریژت رژدنی شهرسژتان خژوی دس سژال
 1398میراشد که اعداد کل آنها دس سطح شهرستان خژوی 99
نفر رودند .را اوجه ره اعژداد کژم جامعژه آمژاسی ،نمونژه آمژاسی
مساهی را جامعه آماسی انتخاب شد .دس این پوهه را اوجه رژه
اهداف احقیق ،رژه منظژوس جمژ آهسی اکال ژات مژوسد نیژاز از
پرسشژژنامه اسژژتانداسد سژژالمت معنژژوی پولژژوااین ه الیسژژون2
( ،)1982پرسشژژنامه اسژژتانداسد اصژژالح شژژده سژژطک افکژژر
اسژژترنطرگ ه هاگنژژر )1991(3ه پرسشژژنامه خالقیژژت اژژوسنس4
( )1992اسژژتفاده گردیژژد .همچنژژین جهژژت سژژنج سهایژژی
پرسشنامهها از ظاهر ه محتوای پرسشژنامههژا ،نظژر  15نفژر از
کاسشناسان ه متخصصین که دس امژر اژدهین پرسشژنامه خطژره
میراشند موسد اأییژد قژراس گرفژت .همچنژین جهژت سژنج
پایایی پرسشنامهها از آزمون آلفای کرهنطاخ استفاده شد ه معیاس
قارل قطول ررای پایایی پرسشنامهها  0/7ره رام میراشد ،لژذا دس
پایاییهای پرسشنامهها این معیاس موسد اوجه قراس گرفت.
الش ژ پرسشنامه سالمت معنوی پولوااین ه الیسون (:)1982
پرسشنامه سالمت معنوی پولوااین الیسون شامل  20سژؤال
که رراساس کیش لیکرت ره صوست کژامال موافژق ،موافژق ،رژدهن
نظر ،مخالش ه کامال مخالش است .ره هر یک از پاسخها نمره  1اژا
 5داده شد .نمره کژل سژالمت معنژوی جمژ نمژرات سژه رعژد
شناخت ،کن ه واکش میراشد که رین  20اژا  120قژراس داسد.
دس طاستهای را فعل مثطژت پاسژخهژای کژامال موافژق نمژره  5ه
کامال مخالش نمره  1داده شد .رقیه طاستهژا رژا فعژل منفژی رژه
صوست رر کس نمره داده شد .جهت سنج پایایی پرسشنامههژا
از آزمون آلفای کرهنطاخ استفاده شد .ضریب پایایی این پرسشنامه
از کریق آلفای کرهنطاخ  0/82اعیژین شژد .رنژارراین از آنجژا کژه
حداقل سطح قارل قطول ررای پایژایی پرسشژنامه  0/70مژیراشژد
می اوان هنژین نتیجژه گرفژت کژه پرسشژنامه از پایژایی خژوری
ررخوسداس ه نتای حاصل از آن قارل ا تماد است.)22( .
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پایایی ایژن خژرده آزمژونهژا اوسژط اسژترنطرگ ه همکژاسان
محاسطه شده است .میژانگین ایژن ضژرایب پایژایی  78دسصژد،
کمتژژرین آن  56دسصژژد دس سژژطک اجرایژژی ه ریشژژترین آن 88
دسصد مرروال ره سطک کلی است ه از آنجژا کژه حژداقل سژطح
قارل قطول ررای پایایی پرسشنامه  0/70میراشد میاوان هنژین
نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایژایی خژوری ررخژوسداس ه نتژای
حاصل از آن قارل ا تماد است (.)23
ژ پرسشنامه خالقیت اوسنس(:)1992
این آزمون اوسط اوسنس اهیه شده ه  60سوال را سه گاینه
الش ،ب ه داسد .نمرات کسب شده ررای انتخاب هر گاینژه رژه
ارایژژب "صژژفر" "1" ،ه " "2اسژژت .مجمژژوع ایژژن ا ژداد نمژژره

خالقیت فرد سا اعیین میکنژد .دس ایژن ضژرایب پایژایی آزمژون
کالمی ره سهش آلفای کرهنطاخ ررای افراد  15اا  24سژاله 0/83
گ ااسش شده است .از آنجا که حداقل سژطح قارژل قطژول رژرای
پایایی پرسشنامه  0/70میراشد میاوان هنین نتیجه گرفت که
پرسشنامه از پایایی خوری ررخوسداس ه نتای حاصژل از آن قارژل
ا تماد است (.)24
ره منظوس اسزیاری دادهها از آماس اوصیفی ه آمژاس اسژتنطاکی
«ضریب همطستگی پیرسون» ه سگرسیون استفاده شد ه مزم ره
ذکر است که ررای اجایه ه احلیل دادهها نرم افااس  spssنسخه
 22موسد استفاده گردید.

نتایج تحقیق
جدول  .1توصیف مشخصات دموگرافیک آزمودنیها
منابع تغییر
گروه

سن

میزان تحصیالت

فروانی

درصد

زن

55

55/6

مرد

44

44/4

25اا 30

4

4

 31اا 40

31

31

41اا 50

40

40

 50ره رام

24

24

لیسانس

26

26

فوق لیسانس

65

65

دکترا

8

8

را اوجه را نتای از حاصل از جدهل  1مشاهده میشود که 55
دسصد آزمودنیها زن ه  44دسصژد آزمژودنیهژا مژرد مژیراشژند.
همچنژژین  40دسصژژد آزمژژودنیهژژا رژژین  41اژژا  50سژژال داسنژژد
ریشترین دامنهی سنی دس این احقیق میراشد ه دامنه سژنی 25

اا  30سال را  4دسصد کمترین دامنژهی سژنی رژین آزمژودنیهژا
هست .همچنین حدهد  26دسصد آزمودنی لیسژانس ه  65دسصژد
آزمودنیها فوق لیسانس ه  8دسصد نیا مدسک دکترا داسند.

جدول  .2ضریب همبستگی پیرسون بین سالمت معنوی با خالقیت و سبک تفکر
سالمت معنوی
سبک تفکر
خالقیت

همطستگی پیرسون

0/548

سطح معنی داسی

0/01

همطستگی پیرسون

0/585

سطح معنی داسی

0/01
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را اوجه ره نتای جدهل  ، 2سژالمت معنژوی رژا سژطک افکژر
داسای ضریب همطستگی ( )0/548ه همچنین ضریب همطستگی
رین سالمت معنوی را خالقیت  0/585میراشژد ه ایژن حژاکی از

آن است که هر ده ضریب همطستگی رامیی میراشد .رنارراین این
نتیجه حاصل میشود کژه هژر هقژدس سژالمت معنژوی معلمژین
هسزش رامار راشد سطک افکر ه خالقیت آنها نیا افاای مییارد.

جدول  .3ضریب همبستگی پیرسون بین سالمت معنوی با ابعاد خالقیت و سبک تفکر
خالقیت

سالمت
معنوی

سبک تفکر

سیالی

رسط

ارتکاس

انعطاف
پذیری

سطک قضایی

سطک
اجرایی

سطک
آزاداندیشی

سطک
محافظه
کاسانه

ضریب
همطستگی

0/488

0/301

0/254

0/356

0/239

0/180

0/194

0/173

P

0/001

0/002

0/001

0/000

0/072

0/003

0/01

0/061

را اوجه ره نتای جدهل  ،3سالمت معنوی را ارعاد ههاس گانه
خالقیت (سیالی ،رسط ،ارتکاس ه انعطاف پذیری) اساطاال مثطژت ه
معنی داسی داسد ه همچنین سالمت معنوی از ارعاد ههژاس گانژه

سطک افکر ،انهژا رژا ده سژطک افکژر سژطک اجرایژی ه سژطک
آزاداندیشی اساطاال معنی داسی داسد.

جدول  .4ضرایب رگرسیونی
ضرایب غیر استاندارد
مدل
B

خطای
استاندارد

ضرایب
استاندارد

t

Sig

بتا

مقدار ثابت

0/185

0/201

سیالی

0/215

0/062

0/488

بسط

0/103

0/023

0/301

3/528

ابتکار

0/205

0/041

0/254

4/386

0/021

انعطاف پذیری

0/167

0/052

0/356

5/314

0/001

سبک قضایی

0/238

0/049

0/239

2/318

0/072

سبک اجرایی

0/176

0/012

0/180

1/157

0/003

سبک آزاداندیشی

0/225

0/046

0/194

2/408

0/01

سبک محافظه کارانه

0/317

0/016

0/173

1/590

0/061

را اوجه ره نتای جدهل  4ه ضرایب استانداسد ه سطح معنی
داسی ،نشان میدهژد کژه مؤلفژههژای سژیالی ،رسژط ،ارتکژاس ه
انعطافپذیری ه سطک اجرایی ه آزاداندیشی اوانایی پژی رینژی
سالمت معنوی معلمین هسزش سا داسند ه سطک افکژر قضژایی ه
محافظهکاسانه اوانایی پی رینی سالمت معنوی معلمین هسزش
سا نداسند.

1/348

0/03

4/531

0/001
0/014

بحث و نتیجه گیری
را اوجه ره اینکه رین سالمت معنوی را سژطک افکژر هخالقیژت
ضژژریب همطسژژتگی مثطژژت ه معنژژی داسی هجژژود داسد کژژه ایژژن
همطستگی نشان دهندهی ایژن موضژوع مژیراشژد کژه رژا افژاای
سالمت معنوی میاان خالقیت ه سطک افکر معلمژین نیژا افژاای
پیدا میکند .آموزش ه پرهسش محل خالقیت ،نوآهسی ه افکر است.
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آموزش ه پرهسش خالق الهه رر اینکه مکانی آموزشژی اسژت پایژه
کاسش اولید ه اساقای کیفیت دانژ اسژت .رژا اوجژه رژه ایژن کژه
کاسکرد اصلی آموزش ه پرهسش ،گسترش مرزهژای دانژ ه اولیژد
لم است ه منشا ه شژالودهی لژم سا خالقیژت اشژکیل مژیدهژد،
سطک افکر ررای این موسسات نسطت ره سایر سژازمانهژا ضژرهست
ریشتری داسد .نتای پوهه های مختلش دس این زمینه حژاکی از آن
است که یکی از وامژل مژوثر دس ایجژاد خالقیژت ه افکژر ،اساقژای
سالمت ه هوش معنوی افراد میراشد (.)25
نتای حاضژر رژا نتژای سحیمژی ه حسژن پژوس ( )1392دس
پوههشی که سهی گرههی از دانشجویان لوم پاشکی کاشان رژه
ررسسی اساطژاال رژین سژالمت معنژوی رژا خالقیژت دانشژجویان
پرداخت ،همخوانی داسد ( .)20دس اطیین این یافتژهی پوههشژی
میاوان گفت که معلمین خالق ه متفکر را اوجه ره هیوگیهایی
ماننژژد فرآینژژدهای یژژادگیری سژژطح رژژامار ه ادساک هسژژی اژژر،
اهمیت ریشتری ره احصیل میدهند ه دسک رامار از موضژو ات
نسطت ره معلمین غیر خالق ه غیر متفکر نشژان مژیدهنژد ه از
این سه هم االش ریشتری از خود نشان میدهند ه هم یادگیری
این دسته از معلمین نسطت ره دیگران میقار است ،دس نتیجژه
ملکرد شغلی رهتری خواهند داشت (.)20
رااوجه ره نتای این احقیق ه رااوجه ره سطک افکر هر فرد
ه اشویق واملی که را خالقیت اساطژاال مثطژت داسنژد مژیاژوان
خالقیت سا افاای داد .افراد ررای سهیاسهیی را احژومت شژگفت
انگیا راید مهاستهای افکر خالقانه خژود سا رژه منظژوس اصژمیم
گیری مناسب ه حل مسایل پیچیده جامعه رهطود رخشژند .اگژر
دست اندسکاسان ،آموزش ه پرهسش ره کوس آگاهانژه از سژطکهای
افکر معلمان ه افاهت رین آنها مطل شوند ،فرآیند آمژوزش رژه
کوس مؤثری اافاق میافتد .معلمژان خژالق ،محژیط آموزشژی ه

ررنامه دسسی مناسب میاواند دانژ آمژوز سا خژالق کنژد (.)26
معلمان را اوجه ره اعامل مؤثر ه گستردهای که را فراگیران خود
داسند از مهمارین وامل افاای ه کاه خالقیژت رژه حسژاب
میآیند ،آنها راید را سفتاس ملی خود ره شکل خالقانهای اندیشه
ه افکاس خود سا نشان دهد ه را ارراز احساس ه اکفه ه شکلهای
گوناگون کالمی ه غیرکالمژی خالقیژت ،فرصژت نمونژه رژرداسی
ادساکی سا ررای دان آموزان فراهم کند اا آنها رتواند ره خالقیت
ه نو آهسی دست پیدا کنند ،سپس ره کوس کلژی از آنجژایی کژه
سه ههاسم جمعیت کشوسمان سا جوانان ه نوجوانان اشکیل می-
دهند ه پیشرفت انسژان ناشژی از اوانژایی افکژر خژالق اهسژت،
ضرهست اوجه ره این موضوع ه فراهم کردن سشژد ه پژرهسش آن
کامالً سهشن است.
انجام این احقیق را ث شناسایی معلمان را سالمت معنژوی
رام ه خالق ه متفکر میشود که را ث جلوگیری از هژدس سفژتن
نیرهی انسانی ه ررنامه سیای ررای جذب افراد خالق دس سیسژتم
آموزشی میراشد .اگر مسهولین نظامهای آموزشژی سژطکهژای
افکر مراطط رژا خالقیژت ،ارژداع ه نژوآهسی سا ارغیژب کننژدمی
اوانند خوداسزشی ه ا تماد ره نفس سا افاای دهند.
تضاد منافع:
هیچ گونه اضاد منافعی هجود نداسد.
تقدیر و تشکر:
از کلیژه معلمژژان ایژای کژژه رژژه نژوان آزمژژودنی دس ایژژن
پژژوهه شژژرکت نمودنژژد ه از حژژوزه پژژوهه دانشژژگاه آزاد
اسالمی هاحد خوی اشکر ه قدسدانی میشود.
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Abstract
Introduction & Objective: Spiritual health is one of the most important indicators of teachers. The main
purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual health with thinking styles and
creativity of Khoy sports teachers.
Materials & Methods: The research method was descriptive-correlational and the statistical population of
the study was all male and female sport teachers in Khoy city in the academic year 2018-2019. Due to the
small number of statistical population, equal sample with statistical population was selected. The research
instruments included demographic questionnaires, Paulottsin & Ellison (1982) questionnaire on three
dimensions of cognitive, affect and action, Torrance creativity standard questionnaire (1992) and Sternberg
& Wagner (1991) standard thinking questionnaire. The content validity of the questionnaires was confirmed
by experts and the internal validity of spiritual health questionnaire was 0.82, creativity 76% and thinking
style 88% and Pearson correlation and regression were used to analyze the data.
Results: Pearson correlation coefficients showed that between spiritual health and creativity
(p = 0.01 and r = 0.585) and spiritual health with thinking style (p = 0.01 and p = 0.548) has a positive and
significant relationship. Also, four components of creativity (fluidity, development, ingenuity, and
flexibility) can explain teachers 'spiritual health, whereas only two components of thinking style: executive
style and Free-thinking style can explain teachers' spiritual health.
Conclusion: Since the primary function of education is to expand the boundaries of knowledge and to
produce science and to form the basis of science for creativity, the thinking style of these institutions is more
needed than other organizations. Various researches indicate that one of the factors contributing to creativity
and thinking is the promotion of spiritual well-being.
Keywords: spiritual health, thinking style, creativity, sports teachers
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