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Abstract  
 

The purpose of this study is to investigate the potential role of the class psychosocial climate 
in the emotional creativity of sixth-grade students in Golbahar district, Iran. This is a practice- 
and survey-based research and the population studied in this study was all sixth grade male 
and female students in public and non-governmental schools, 1676 people. The number of 
statistical samples was determined using Karajsi and Morgan tables and selected by cluster 
and random sampling method. Using the class psychosocial climate questionnaire by Fraser, 
Giddings, and McRobbie (1995), and the emotional creativity questionnaire by April and 
Thomas Nowles (1991) to gather information. A total of 286 questionnaires were distributed 
and recorded. The research hypothesis was tested by using SPSS version 24.The results 
indicated a meaningful association of the class psychosocial climate with the students’ 
emotional creativity. Also no evidence of a significant link between the class psychosocial 
climate and emotional creativity was observed in public and private schools, but the sex 
difference in all factors showed significantly different values. Therefore, it is possible to 
establish a more desirable psychosocial climate by taking measures to manage the classroom 
and use the opinions and suggestions of the students. Also used workshops and counseling 
to help students regulate their emotions with knowledge and awareness and improve students' 
emotional creativity. 
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 یجانیه تیکالس درس در خالق یاجتماع -ینقش جو روان یبررس

 پایة ششم نآموزادانش

  2نسرین رنجبراسفیجر، 1اکبر عجمعلی

 نور، تهران، ایرانتربیتی، دانشگاه پیام استادیار، گروه علوم. 1

 راننور، تهران، ایتربیتی، دانشگاه پیام آموزشی، گروه علوم ارشد تحقیقات کارشناسی . 2

 (24/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 15/03/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

سی نقش جو روانی ضر با هدف برر شد. پژوهش اجتماعی با خالقیت هیجانی دانش -پژوهش حا شم منطقة گلبهار انجام  ش آموزان پایة 
ست. جامعة مورد مطالعه تمامی د شی ا ضر از حیث هدف کاربردی و برحسب روش از نوع پیمای ششم در انشحا سر پایة  آموزان دختر و پ

ستفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین شده، و با روش  1676مدارس دولتی و غیر دولتی، به تعداد  نفر بودند که تعداد نمونة آماری با ا
رویی ر، گیدینگز و مکاجتماعی کالس فریز -ای و تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامة جو روانی گیری خوشهنمونه

ستفاده و  286ها آوری و تحلیل داده( بود. برای جمع1991) ( و پرسشنامة خالقیت هیجانی آوریل و توماس نولز1995) پرسشنامه مورد ا
رابطة معناداری  کنندة وجودها بیانها انجام گرفت. یافتهتحلیل SPSSهای آماری افزار تحلیل دادهاستتتناد قرار گرفت و با استتتفاده از نرم

اجتماعی کالس و خالقیت هیجانی  -آموزان استتت. از ستتوی دیگر، جو روانیاجتماعی کالس با خالقیت هیجانی دانش -میان جو روانی
باشتتد، اما با توجه به عامل جنستتیت دارای تفاوت باتوجه به نوع مدرستته اعم از مدارس دولتی و غیر دولتی دارای تفاوت معناداری نمی

 -آموزان جو روانیتوان با تدابیری در راستتتای مدیریت کالس و استتتفاده از ن رات و پیشتتنهادهای دانشباشتتندبنابراین، میری میمعنادا
آموزان کمک کرد تا بتوانند با شتتناخت و آگاهی، های آموزشتتی و مشتتاوره، به دانشتری را برقرار و با استتتفاده از کارگاهاجتماعی مطلوب
 آموزان بهبود یابد. ن یم و خالقیت هیجانی دانشهیجانات خود را ت

 . آموزاناجتماعی کالس، خالقیت هیجانی، خالقیت، دانش -جو روانی كلیدی: واژگان
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  مقدمه

خصوص مدرسه انجام ه محیط آموزشی و ب ای از رشد انسان درپس از محیط خانواده، بخش گسترده

رسد، ن معتقدند زمانی که کودک به سن پنج سالگی میشناسااین زمینه، برخی روان شود. درمی

تدریج از مادر و اطرافیانش جدا و جذب همساالنش یابد. توجه او بهاش ثبات میزندگی عاطفی

سالگی از رفتارهای هیجانی و عاطفی پردازد و در هفتشود و با آنان بازی و به مقایسة خود میمی

گیری نیازمند است و از دخالت دیگران دبستان به آزادی و تصمیم کند. او در مرحلةدیگران تقلید می

رو خلق و ترششود و در صورتی که امیالش از سوی بزرگساالن سرکوب شود، کجخاطر میآزرده

شود. همچنین، در این دوره دوست دارد با همساالن خود گروه تشکیل دهد و مورد پذیرش معلم می

است تکامل و رشد شناسان نشان داده لت باشد. مطالعات اخیر روانواقع شود و دارای مقام و منز

های های هیجانی و عاطفی در نخستین دوران زندگی متأثر از عوامل بسیاری مانند تجربهواکنش

 (. 595، ص1390نژاد، ادراکی، رشد هوشی و ذهنی و روابط اجتماعی است )شعاری

ا فرهنگ، شخصیت و تجارب متفاوت تشکیل شده ای کوچک از افرادی بکالس به عنوان جامعه

اجتماعی متفاوتی در  -است. این افراد با آوردن خصوصیات خود به کالس سبب ایجاد جو روانی 

گیرد، ارتباط تنگاتنگی با افرادی شوند. به بیان دیگر، فرهنگی که در هر کالس شکل میکالس می

 (.11، ص1395دارد که در کالس حضور دارند )توکلی، 

( جو کالس را مشتمل بر فضای کالس درس یعنی خصوصیات اجتماعی، 1974) 1دانکین و بیدل

( نیز کالس درس را مکانی اجتماعی 2010و همکاران ) 2مینهارد .دانندشناختی و هیجانی آن میروان

این محیط سبب آشکارشدن و افزایش  آموزان با همساالنشان درتعامل دانش دانند که حضور ومی

 (1982) و فیشر فرایزر (.16، ص1395پور، )دینی شودهای آنان مییا کاهش استعدادها و ضعف

کنند در اجتماعی کالس توصیف می -آموزان از فضای کالس را جو روانیدانش تفسیر تحلیل و

کالس  آموزان از روابط حاکم برفهم دانش اک وراجتماعی کالس، حاصل از اد -واقع جو روانی

یکی از اهداف  دلیلبه همین  (.12، ص1395)احمدیان، است محیطی کالس  ةه عنوان جنباست و ب
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2. Minhard & Brekelmans & Wubbels 
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موانع و مشکالتی  آسانی بربه ندکه قادر استمهم نظام آموزش و پرورش، رشد و پرورش افرادی 

شرایط و موقعیت  کردنفراهم ،د؛ بنابراینکننغلبه  ،شوندها مواجه میکه در زندگی روزمره با آن

 . اهمیت داردای که بهترین دستاوردها حاصل آید، بسیار ه به گونهسازند

نیاز جهت حل مسائل کوچک و بزرگ خود بی طول زندگی خویش از تفکر در ها درهرگز انسان

. استاش بارور، فعال و خالقانه ةگرو اندیش های جوامع بشری درتمام موفقیت بنابراین،اند، نبوده

شناسان و هاست توجه روانت و پیچیده در تعلیم و تربیت است که سالای بااهمیلفهؤخالقیت م

ها و راهبردهای ارتقای آن در پژوهشگران را به خود جلب کرده است و لزوم آگاهی از روش

عین حال که دارای  ها درانسان ،سو شود. از دیگرهای گوناگون بیش از پیش احساس میزمینه

 ةخصوصیات برجست های هیجانی نیز دارند که ازل و ویژگیبودن هستند، خصائخصلت عقالنی

 . استانسانی و محور اساسی حیات، قدرت اندیشه و نوآوری 

ای ابراز خود )اصالت( به شیوه ةخالقیت هیجانی به منزل ( نیز1992) 1بنابر تعریف آوریل و نانلی

 یابدفردی او افزایش میط میانمشی فکری فرد بسط یافته و روابخط ةپای نو و جدید )بداعت( که بر

)اثربخشی( است. طبق این تعریف سه عنصر اصلی خالقیت هیجانی، بداعت، اصالت و اثربخشی 

های معمولی و ایجاد شود. در این تعریف، بداعت به معنای توانایی تغییر در هیجانمحسوب می

های شایع فرد است. ز هیجانها و استانداردها یا ترکیبی جدید اهیجانی تازه که برخالف هیجان

بدین  ؛های اجتماعی و فرهنگی اشاره دارداثربخشی به هماهنگی و سازگاری پاسخ خالق با زمینه

تفکر فردی را نیز  ةبهبود شیو ةد و زمینکنصورت که برقراری روابط مطلوب با دیگران را ممکن می

های فرد گرفته از باورها و نگرشتأنش دها بایاست که هیجان اآورد. اصالت نیز بدین معنفراهم می

زمانی که فردی متناسب با موقعیت و شرایط و برخالف اعتقادات و احساسات  ،این اساس بر د.باش

شود. هایی را بروز دهد، اصالت را رعایت نکرده و در نتیجه خالق هیجانی محسوب نمیخود هیجان

های خالقانه، بیشتر از سایر ند در بروز هیجانعالوه بر سه مالک گفته شده، افراد مستعد و توانم
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های کنند و توجه و دقت بیشتری به هیجانگذارند، تالش میها زمان میافراد برای شناخت هیجان

ها ( نیز خالقیت در هیجان1997) 1خود و دیگران دارند که این مالک آمادگی نام دارد. مایر و سالووی

کنند ها تعریف میساز یا نفوذ در هیجانهای پیچیده و مشکلانرا همچون راهی برای رهایی از هیج

، 1395)تقوی،  تر شودها، سطوح رفتارها متعادلها در هیجاناینچنین کنترل ةوسیله و امیدوارند ب

 (.5ص

فضای »ی این عقیده بود که تمامی افراد در راستای پویای بر( 1963) 2کورت لوین ،از سوی دیگر

ارزیابی کالس توسط کورت لوین  برایآموزان نند و توجه به درک و فهم دانشکعمل می «زندگی

های گوناگون دیگر میدانی که رفتار تابعی از فرد و محیط است، آغاز شد و با انجام پژوهش ةبا نظری

ای گونهه شخص و محیط است ب ةلفؤهر رفتار تابعی از دو م ،بر این اساس .دراین رابطه توسعه یافت

 أمنش ،ها، قابل درک و تبیین است. به عبارت دیگرآن ةثیرگذاری دوسویأتار تنها از طریق تکه رف

 کنند. درست که در زمان وقوع عمل میاعملکرد و رفتار افراد، روابط درونی، شرایط و نیروهایی 

 کید داردأها و رفتارها تاثرگذاری محیط و تعامالت آن در چگونگی نگرش مدل لوین بر ،نتیجه

که محیط و جو حاکم بر فضا  کردتوان اینگونه بیان می ،(. به طور خالصه16، ص1395)احمدیان، 

های العملرفتار و عکس ،و در نتیجه باشدثر ؤتواند بر روی ادراکات، نگرش و عملکرد افراد ممی

کالس درس مدرسه و  جو حاکم بر ،پذیرد. در این راستاثیر میأخودآگاه و ناخودآگاه آدمی از آن ت

 نیست. انتنیز از این قاعده مسث

شناختی و خصوصیات عاطفی و حاالت روان تتواند کیفیاجتماعی کالس می -جو روانی

تحقیقات نشان  ،د. برای مثالشوآموزان را تعیین کرده یا سبب ایجاد حالت خاصی احساسی دانش

 ،شود و همچنینافسردگی می اجتماعی سبب ایجاد مشکالتی همچون اضطراب، -اند جو روانیداده

، 1393)امرایی،  ثر استؤهای مثبتی نظیر رضایت از زندگی، شادی و امید به آینده مدر بروز ویژگی

 (.7ص

 - روانی ها پیرامون جواست، از جمله پژوهش های مختلفی انجام شدهاین زمینه پژوهش در
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( در پژوهش خود به این نتیجه 1398)همکاران  های ویسکرمی وتوان به پژوهشاجتماعی کالس می

معناداری بر اشتیاق تحصیلی و  ثیر مثبت وأاجتماعی کالس درس ت -دست یافتند که جو روانی

االسالمی و کند، شیخبهزیستی تحصیلی داشته و نقش مهمی را در این زمینه ایفا می ،همچنین

حمایت  اجتماعی کالس و -نیبین جو روا بیان کردندخود  یپژوهش ( نیز در1397) پورکریمیان

معناداری وجود دارد،  و مثبت ةآموزان رابطها با اشتیاق تحصیلی دانشهای آنلفهؤتحصیلی و م

های ای هیجان( در پژوهش خود با عنوان نقش واسطه1397) چلیچه، هاشمی و نقش یهاشم

ای یک مدل علی اجتماعی کالس و فرسودگی تحصیلی در راست -بین جو روانی ةپیشرفت در رابط

لفه ؤگری کامل مواسطه ةدهندنشان آنان برای روابط بین متغیرها به مطالعه پرداخت. نتایج پژوهش

اجتماعی کالس و فرسودگی تحصیلی  -میان جو روانی ةمنفی در رابط های پیشرفت مثبت وهیجان

رویی با زندگی تحصیلی هبدارند الگوی جو کالس در رواین مطالعه بیان می عالوه، محققان دره ب .بود

بینی با استفاده از تجارب هیجانی در رفتارهای مختلف، فرسودگی تحصیلی یادگیرندگان را پیش

توان همدلی را اجتماعی کالس، می -براساس ابعاد جو روانی نشان داد( 1395) احمدیان .کندمی

نفی مستقیم ابعاد مشارکت م اثر ةدهند( نیز نشان1395) بینی کرد، نتایج تحقیقات خزاعیپیش

مستقیم معنادار دلبستگی متقابل، پشتیبانی  اثرمنفی غیر ،آموزان و دلبستگی متقابل و همچنیندانش

ای معلم، نظم و سازماندهی مطالب بر احساس دلزدگی تحصیلی با درنظرگرفتن نقش واسطه

در پژوهش خود سه  (2017و همکاران ) 1شنکهتکلیف بوده است، خودکارآمدی تحصیلی و ارزش 

      استقالل و گیری کردند: حمایت عاطفی، حمایت از آموزان در کالس را اندازهبعد از درک دانش

آموزان ممکن است ها حاکی از آن است که معیارهای ناهمگونی در درک دانشمرکز عملکرد و یافته

 2، فینچ و اسمیتموچرا .آموزان مهم باشدبرای درک اثرات سطح کالس و معلم در نتایج دانش

اجتماعی کالس و انگیزش خواندن و موفقیت تحصیلی  -( به بررسی ارتباط بین جو روانی2014)

خواندن و  ةثیر جو کالسی مطلوب بر افزایش انگیزأت ةدهندپرداختند. نتایج این پژوهش نشان
                                                           
1. Schenke 

2. Mucherah & Finch & Smith 
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ن بیش از پسران مطالعات نشان داد دخترا ،آموزان بود. همچنینهمچنین موفقیت تحصیلی دانش

 1، وو و تسیباشند، نتایج تحقیقات وواجتماعی کالس می -اثیر بعد وابستگی در جو روانیأتحت ت

( نشان داد متغیرهای سطح فردی از شرایط جوی کالس و متغیرهای متناسب با شرایط متوسط 2014)

آموزان یادگیری دانشثیر مثبتی در رضایت یادگیری دارد. جنسیت معلمان نیز در رضایت از أکالس ت

شان آموزان در تعامل با معلمان زن نسبت به معلمان مرد یادگیریای که دانشاثرگذار است به گونه

آموزان بین ادراک دانش یتفاوت معنادارنشان داد خود  ةمطالع ( در2003) 2بیشتر است، هوانگ

دت زمان انجام تکالیف، انتظارات عالوه آن، حضور در مدرسه، مه دختر و پسر، به نفع دختران بود. ب

درصد از واریانس محیط  31باشد که تحصیلی، معدل و محتوای دوره نیز از متغیرهای معناداری می

حالی که زمان  در ،شده نابرابر استارتباط جنسیت با متغیرهای گفته ،این میان کند. دررا محاسبه می

 -ثیر معناداری بر ادراک از جو روانیأحصیلی تانجام تکالیف، معدل، محتوای دوره و انتظارات ت

عضویت در مدرسه و زمان تماشای تلویزیون فقط بر  ،در مقابلاجتماعی دختران و پسران دارد؛ 

توان ها در رابطه با خالقیت هیجانی میو از جمله پژوهش ،ادراک دختران از محیط اثرگذار است

خود به تحلیل ارتباط و  ةمطالع ( در1396) یفیهای اصغری و شرد: پژوهشکربدین موارد اشاره 

 آنان نشان دادنتایج  .هایشان پرداختندتمایز خالقیت هیجانی و خالقیت شناختی براساس عامل

شایان  وجود دارد.ها خالقیت هیجانی و خالقیت شناختی و ابعاد آن بین همبستگی مثبت و معنادار

توان آن را ادعایی که می بودندرایب متوسط و پایین با وجود همبستگی معنادار، دارای ض ذکر است

 ( در1395) حسینی تازیک و همکارانبر تمایز ابعاد خالقیت هیجانی و شناختی برشمرد، شاه

به مقایسه  ،دوم شهر تهران انجام شد ةدور ةآموز دختر مقطع متوسطدانش 307روی  ای که برمطالعه

نمرات  آموزان تیزهوش و عادی پرداختند و نشان دادندنشخالقیت هیجانی در دا ناگویی هیجانی و

آموزان از نظر ناگویی هیجانی و خالقیت هیجانی بین دوگروه تفاوت معناداری دارد و هرچه دانش

توانند هیجانات خود را بشناسند و آشکار تر و بهتر میهیجانی، خالقیت بیشتری داشته باشند، آسان

                                                           
1. Wu, Wu & Tasi 

2. Huang 



286                                                        1401 ، بهار1، شمارة 11اهی، دورة مطالعات آموزشی و آموزشگ 
 

( نشان 1395) پور و حافظیانشعبان .دکننتر و بهتری برقرار ارتباط راحت با دیگران ،د و در نتیجهکنن

دهی شناختی هیجان با خالقیت هیجانی و شادکامی رابطه دارد و خالقیت راهبردهای نظمند داد

 نشان داد( 2016) و همکاران 1اریول . نتایج پژوهشهیجانی در معلمان زن و مرد متفاوت است

شدن احساسات مثبت مانند فعال تیمهارکننده باعث تقویت هیجانی خالق یسطح باال ةتوسع

احساسات مثبت،  ةبا تجرب خالقیت هیجانی، نیبر ا شود. عالوهیدر کالس م دی، عشق و امیقدردان

پژوهشی که بر  ،این میان . اما درکندیم ینیبشیرا پ انیدانشجو درگیری دانشگاهیو درونی  ةانگیز

پژوهش حاضر  . بنابراین،یافت نشد ،دکنتماعی کالس با خالقیت هیجانی اشاره اج -روانی جو ةرابط

نتیجه عملکرد و  ها و دربدیل خالقیت در بروز هیجانات و ترکیب و تغییر آنتوجه به نقش بی با

جهت پاسخ به این  مستقیم محیط و جو موجود، در اثرگذاری مستقیم و غیر ،رفتار آدمی و همچنین

آیا »و  «معناداری دارد ؟ ةاجتماعی کالس با خالقیت هیجانی رابط -یا جو روانیآ»االت که ؤس

 صورت گرفت. «های اثرگذار است؟لفهؤجنسیت و نوع مدرسه بر این م

 شناسی پژوهشروش

آماری  ةانجام شده است. جامع 1398پیمایشی و در سال  -پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی

گلبهار به تعداد  ةششم ابتدایی منطق ةموزان دختر و پسر پایآپژوهش شامل تمامی دانش

 است نفر 317(، نمونه پژوهش 1970) . باتوجه به جدول کرجسی و مورگاناست آموزدانش1676

در  پرسشنامه قابل استناد مورد مطالعه قرار گرفت. 286ها، آوری پرسشنامهکه پس از توزیع و جمع

ها بدین صورت که پرسشنامه ؛ای استفاده شدگیری تصادفی طبقههها از روش نمونتوزیع پرسشنامه

 دولتی به صورت تصادفی توزیع شد. آموزان در مدارس دولتی و غیربه نسبت تعداد دانش

 روییاجتماعی کالس فریزر، گیدینگز و مک -جو روانی ةپرسشنام 2ها شامل ابزار گردآوری داده

 ( بوده است.1991) وریل و توماس نولزخالقیت هیجانی آ ة( و پرسشنام1995)

ین پرسشنامه ا (:1995) روییاجتماعی کالس فریزر، گیدینگز و مک -جو روانی ةپرسشنام

مداری و برخورد یا اصطکاک، همبستگی یا یکپارچگی، انضباط یا تکلیف ةلفؤم 4گویه دارد که  20
                                                           
1. Xavier Oriol, Alberto Amutio,Michelle Mendoza,Silvia Da Costa,Rafael Miranda 

http://frontiersin.org/people/u/299591
http://frontiersin.org/people/u/200575


  287                                     پایة ششم نآموزادانش یجانیه تیكالس درس در خالق یاجتماع -ینقش جو روان یبررس

   

 

(، 1) اوقات ای، بیشتردرجههذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت سگنمرهسنجد. رقابت را می

کرده، حداقل ها را جمع نمره ،براساس این روش از تحلیل. است( 3ندرت )ه( و ب2) گاهی اوقات

اجتماعی مختل، -به معنای جو روانی 30تا  20بین ةبوده است. نمر 60و حداکثر  20امتیاز ممکن 

-به منظور جو روانی 40باالتر از  ةاجتماعی متوسط و نمر -به معنای جو روانی 40تا  30بین  ةنمر

بررسی کرونباخ پایایی آزمون  آلفای در پژوهش حاضر با استفاده از آزمون .استاجتماعی مطلوب 

 .دست آمده ب 64/0که ضریب پایایی آن  شد

چهار مالک نوآوری،  این پرسشنامه (:1991) خالقیت هیجانی آوریل و توماس نولز ةپرسشنام

گویه است که در یک طیف  30اند. این آزمون حاوی مادگی را در نظر گرفتهاثربخشی، اصالت و آ

دهنده هنگام پاسخگویی باید در بیان (. پاسخ1999)آوریل،  اندای لیکرت تنظیم شدهدرجهپنج

را هنگامی  5ة هیجانات و اندیشه، خود را با یک فرد معمولی مقایسه کند و گزین ةاحساسات و تجرب

را هنگامی عالمت بزند که شدیدًا  1ة کند و گزیناو کامالً صدق می ةدربار ةگویعالمت بزند که 

مورد با آمادگی  7مذکور  ةگوی 30از . کنداو صدق نمی ةدربار ،یا به عبارتی ،مخالف گویه است

مورد از  2شود و مورد به اصالت مربوط می 4مورد به اثربخشی و  5مورد به نوآوری،  14هیجانی، 

گذاری پرسشنامه براساس شود. نمرهگذاری می( آزمون به طور معکوس نمره29و  11) گویه 30

براساس این روش از تحلیل . است( 5موافقم ) ( و....کامال1ً) مخالفم ای، کامالًدرجهپنجطیف لیکرت 

 تا 30 بین ة. نمراست 150 حداکثر و 30 ، حداقل امتیاز ممکنآمده را جمع کردهدستهای بهنمره

ی متوسط و جانیه تیخالق، میزان 100 تا 50بین  ةی پایین و نمرجانیه تیخالقمیزان  کنندةبیان 50

 ی باال است.جانیه تیخالقمیزان  کنندةبیان 100باالتر از  ةنمر

که ضریب پایایی  بررسی شد پرسشنامهبا استفاده از آزمون کرونباخ پایایی  حاضر در پژوهش

 دست آمد.ه ب 8/0آن 

به جهت بررسی و . تجزیه و تحلیل شد SPSS24افزارشده بااستفاده از نرمهای گردآوریداده

 برایشناختی مختلف، آزمون تی و آزمون تحلیل واریانس و های جمعیتگروه ها درتحلیل میانگین

های کارگیری آزمونهو با بگرفته شد  کاره بین متغیرها آزمون همبستگی پیرسون ب ةبررسی رابط

 سیون، معادالت ساختاری مفروضات تشکیل شده است. رگر
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 ی پژوهشهایافته

 ،باشند. از سوی دیگرنفر پسر می 149نفر دختر و  137آموز، دانش 286از میان  1توجه به جدول  با

 کردند.تحصیل میدولتی  آموز در مدارس غیردانش 32آموز در مدارس دولتی و دانش 254
 

 و نوع مدرسه تیآموزان براساس جنسفراواني دانشفراواني و درصد . 1 جدول

 2سنجش شد و نتایج به شرح جدول میان متغیرها  ةتفاده از آزمون همبستگی پیرسون رابطبااس

 است.
 رهایمتغ انیم رسونیپ يجدول همبستگ. 2 جدول

 خالقیت هیجانی اجتماعی کالس -روانی جو 

 اجتماعی کالس -جو روانی

 **-400/0 1 همبستگی پیرسون

 000/0  داری در وضعیت دودامنهاسطح معن

 286 286 دادتع

 خالقیت هیجانی

 1 **-400/0 همبستگی پیرسون

  000/0 داری در وضعیت دودامنهاسطح معن

 286 286 تعداد

 01/0داری ا** وجود همبستگی در سطح معن

منفی  ةاجتماعی کالس و خالقیت هیجانی رابط -روانی ، میان جو2 توجه به نتایج در جدول با

 و معناداری وجود دارد.

 

 فراوانی تجمعی درصد درصد فراوانی معتبر فراوانی درصد فراوانی 

 جنسیت
 9/47 9/47 9/47 137 دختر

 0/100 1/52 1/52 149 پسر

 نوع مدرسه

 8/88 8/88 8/88 254 دولتی

 0/100 2/11 2/11 32 دولتی غیر

  0/100 0/100 286 کل
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با استفاده از آزمون  های خالقیت هیجانی نیزلفهؤاجتماعی و م -روانی های جولفهؤبین م ةطراب

 ارائه شده است.  3همبستگی پیرسون در جدول 
 

 يجانیه تیخالق یهالفهؤو م ياجتماع -يجو روان یهاهلفؤم نیب رسونیپ يآزمون همبستگ. 3 جدول

 اصالت اثربخشی نوآوری آمادگی رقابت انضباط همبستگی اصطکاک 

ک
کا

صط
ا

 

 0/059- 0/105- 0/053- **0/163- **0/167 **0/361 **0/573- 1 همبستگی پیرسون

داری در اسطح معن

 وضعیت دودامنه
 0/000 0/000 0/005 0/006 0/369 0/075 0/318 

 286 286 286 286 286 286 286 286 تعداد

گی
ست

مب
ه

 

 0/085- **0/188- **0/231- 0/011 **0/225 **0/272- 1 **0/573- همبستگی پیرسون

داری در اسطح معن

 وضعیت دودامنه
0/000  0/000 0/000 0/850 0/000 0/001 0/153 

 286 286 286 286 286 286 286 286 تعداد

ط
ضبا

ان
 

 **0/306- 0/107- *0/123- **0/186- 0/092 1 **0/272- **0/361 همبستگی پیرسون

داری در اسطح معن

 دودامنه وضعیت
0/000 0/000  0/121 0/002 0/038 0/070 0/000 

 286 286 286 286 286 286 286 286 تعداد

ت
قاب

ر
 

 ** 0/169- **0/221- **0/312- **0/208- 1 0/092 **0/225 **0/167 همبستگی پیرسون

داری در اسطح معن

 وضعیت دودامنه
0/005 0/000 0/121  0/000 0/000 0/000 0/004 

 286 286 286 286 286 286 286 286 دتعدا

گی
ماد

آ
 

 **0/218 **0/227 **0/485 1 **0/208- **0/186- 0/011 **0/163- همبستگی پیرسون

سطح معنی داری 

 در وضعیت دودامنه
0/006 0/850 0/002 0/000  0/000 0/000 0/000 

 286 286 286 286 286 286 286 286 تعداد

ی
ور

وآ
ن

 

 **0/414 **0/667 1 **0/485 **0/312- *0/123- **0/231- 0/053- همبستگی پیرسون

داری در اسطح معن

 وضعیت دودامنه
0/369 0/000 0/038 0/000 0/000  0/000 0/000 

 286 286 286 286 286 286 286 286 تعداد
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ز صفر(، بین ( و ضریب همبستگی )کمتر ا05/0با توجه به مقادیر ضریب معناداری )کمتر از 

شاخص اصطکاک و آمادگی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، با توجه به ضرایب 

اصطکاک با نوآوری، اثربخشی و اصالت رابطة معنادار وجود  ( بین شاخص05/0همبستگی )بیش از 

داری ندارد. همچنین، با توجه به ضریب معناداری، شاخص همبستگی و نوآوری رابطة منفی و معنا

 وجود دارد؛ اما این شاخص با اصالت رابطة معنادار ندارد. 

منفی و  ةهمچنین، با توجه به ضریب معناداری شاخص انضباط با آمادگی و نوآوری رابط

معناداری وجود دارد؛ اما بین شاخص انضباط با اثربخشی و اصالت رابطة معنادار وجود ندارد. در 

های آمادگی، نوآوری، اثربخشی بین شاخص رقابت با شاخص نهایت، با توجه به ضریب معناداری

 منفی و معناداری وجود دارد. ةو اصالت رابط

اجتماعی کالس  -روانی متغیر جو مستقل، استفاده از آزمون فرض تی نیز با 5و  4 هایدر جدول

 براساس نوع مدرسه و جنسیت بررسی شده است. 
 

 

 

 

 اصالت اثربخشی نوآوری آمادگی رقابت انضباط همبستگی اصطکاک 

شی
بخ

اثر
 

 **0/389 1 **0/667 **0/227 **0/221- 0/107- **0/188- 0/105- همبستگی پیرسون

داری در اسطح معن

 وضعیت دودامنه
0/075 0/001 0/070 0/000 0/000 0/000  0/000 

 286 286 286 286 286 286 286 286 تعداد

ت
صال

ا
 

 1 **0/389 **0/414 **0/281 **0/169- **0/306- *0/085 0/059- همبستگی پیرسون

داری در اح معنسط

 وضعیت دودامنه
0/318 0/153 0/000 0/004 0/000 0/000 0/000  

 286 286 286 286 286 286 286 286 تعداد

 01/0داری ا** وجود همبستگی در سطح معن

 05/0داری ا* وجود همبستگی در سطح معن
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 اساس نوع مدرسه اجتماعي کالس بر -متغیر جو رواني رایمستقل ب آزمون فرض تيجدول  .4جدول 

 

 تیاساس نوع جنس کالس بر ياجتماع -يجو روان ریغمت مستقل يجدول آزمون فرض ت .5 جدول

 05/0مقدار ضریب معناداری که بیشتر از ها، مبنی بر برابری واریانس 4توجه به نتایج جدول  با

دولتی دارای تفاوت معناداری  اجتماعی کالس در مدارس دولتی و غیر -جو روانی ،نتیجه در است،

آمده دستهب ضریب معناداری ها، مقدارتوجه به عدم برابری واریانس نیز با ،5جدول  در باشد.نمی

 

 

آزمون لوین: 

سنجش برابری 

 هاواریانس

 هاآزمون تی: سنجش برابری میانگین

توزیع 

-فیشر

 سندکور

سطح 

معنا 

 داری

توزیع 

 تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

میانگین 

 هاگروه

خطای 

استاندارد 

 تفاوت

 95فاصلة اطمینان 

 هاوتدرصد تفا

 باال پایین

 -جو روانی

اجتماعی 

 کالس

فرض 

های واریانس

 مساوی

047/0 828/0 077/1- 284 283/0 04104/0- 03812/0 11608/0- 03400/0 

فرض 

های واریانس

 نامساوی

  068/1- 045/39 292/0 04104/0- 03844/0 11880/0- 03671/0 

 

 

آزمون لوین: 

سنجش برابری 

 هاواریانس

 هاآزمون تی: سنجش برابری میانگین

توزیع 

-فیشر

 سندکور

سطح 

معنا 

 داری

توزیع 

 تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

میانگین 

 هاگروه

خطای 

استاندارد 

 تفاوت

 95فاصلة اطمینان 

 هادرصد تفاوت

 باال پایین

 -جو روانی

اجتماعی 

 کالس

فرض 

های واریانس

 مساوی

703/8 003/0 145/3- 284 002/0 0745/0- 0237/0 1211/0- 0278/0- 

فرض 

های واریانس

 نامساوی

  183/3- 253/272 002/0 0745/0- 0234/0 1206/0- 0284/0- 
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آموزان دارای اجتماعی کالس باتوجه به جنسیت دانش -روانی جو ،نتیجه و در است 05/0کمتر از 

 است.ای که در پسران دارای میانگین باالتری نسبت به دختران گونهه . باستتفاوت معناداری 

آموزان متغیر خالقیت هیجانی دانش مستقل استفاده از آزمون فرض تی نیز با 7و  6 هایدر جدول

 است. براساس نوع مدرسه و جنسیت بررسی شده 
 

 براساس نوع مدرسه يجانیه تیخالق ریمتغ مستقل يجدول آزمون فرض ت .6 جدول

 

 تیآموزان براساس نوع جنسدانش يجانیه تیخالق ریمتغ مستقل يجدول آزمون فرض ت .7 جدول

 
 

آزمون لوین: 

سنجش برابری 

 هاواریانس

 هاآزمون تی: سنجش برابری میانگین

توزیع 

-فیشر

 سندکور

سطح 

معنا 

 داری

توزیع 

 تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

میانگین 

 هاگروه

خطای 

استاندارد 

 تفاوت

 95فاصلة اطمینان 

 هادرصد تفاوت

 باال پایین

 تیخالق
 یجانیه

 

فرض 
 یهاانسیوار

 یمساو

379/0 539/0 917/1 284 056/0 1606/0 0838/0 0043/0- 3255/0 

فرض 
 یهاانسیوار

 ینامساو

  955/1 671/39 058/0 1606/0 0821/0 0055/0- 3267/0 

 
 

آزمون لوین: 

سنجش برابری 

 هاواریانس

 هاآزمون تی: سنجش برابری میانگین

توزیع 

-فیشر

 سندکور

سطح 

معنا 

 داری

توزیع 

 تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

میانگین 

 هاگروه

خطای 

استاندارد 

 تفاوت

 95فاصلة اطمینان 

 هادرصد تفاوت

 باال پایین

 تیخالق

 یجانیه

 

فرض 
 یهاانسیوار

 یمساو

008/0 931/0 271/3 284 001/0 1708/0 0522/0 0680/0 2737/0 

فرض 
 یهاانسیوار

 ینامساو

  277/3 569/283 001/0 1708/0 0521/0 0682/0 2737/0 
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خالقیت  وان نتیجه گرفتتمی،  ضریب معناداری مقداربراساس ، 6های جدول توجه به داده اب

براساس  باشد.دولتی دارای تفاوت معناداری نمی آموزان در مدارس دولتی و غیرهیجانی دانش

آموزان که خالقیت هیجانی دانش توان گفتمیها، برابری واریانسنیز، باتوجه به  7های جدول داده

دختران دارای میانگین باالتری  ای که درگونهه . باستبا توجه به جنسیت دارای تفاوت معناداری 

 .استنسبت به پسران 

  گیریو نتیجه بحث

 ةاجتماعی کالس و خالقیت هیجانی رابط -روانی ها نشان داد بین جونتایج تجزیه و تحلیل داده

 ساخته جومحقق ةپژوهش خود که از پرسشنام ( در1392خانی و همکاران )داری وجود دارد. امعن

دارند که نوآوری آموزشی، برخورداری از ده بودند، ابراز میکرس استفاده اجتماعی کال -روانی

باشند، اجتماعی کالس می -های جو روانیلفهؤحمایت معلم و وابستگی متقابل میان معلمان که از م

دارند که ( نیز بیان می1395)همکاران و  تازیک حسینید. شاهکننبینی توانند خالقیت را پیشمی

آموزان از نظر هیجانی دارای خالقیت بیشتری باشند، نسبت به هیجانات خود بهتر و انشهراندازه د

 کنند. تر ارتباط برقرار میدارند در نتیجه راحتشناخت پیدا کرده و ابراز میتر آسان

اجتماعی کالس باتوجه به نوع مدرسه تفاوت معناداری ندارد و  -باتوجه به نتایج، جو روانی

اجتماعی با توجه به نوع مدرسه نیز نشان داد تنها  -های متغیر جو روانیتی شاخصنتایج آزمون 

ای که رابطة معناداری با نوع مدرسه دارد، انضباط است و در مدارس غیر دولتی این شاخص شاخصه

در سطح باالتری نسبت به مدارس دولتی است. در تبیین این نتیجه باید به این نکته اشاره کرد که 

آموزان پایة ششم هریک از مدارس غیر دولتی مورد مطالعه در این پژوهش، به طور دانش تعداد

تر آموزان ممکن است سبب ایجاد فضای انضباطی دقیقنفر بوده است و تعداد کم دانش 10میانگین 

آموزان مدارس شده باشد. از سوی دیگر، میانگین نمرة شاخص رقابت و همبستگی نیز در دانش

آموزان در توان تعداد باالی دانشالتر از دانش آموزان مدارس غیر دولتی است که میدولتی با

های مدارس دولتی را عاملی مؤثر بدان برشمرد. زیرا همبستگی به تعامالت، ارتباطات و کالس

آموزان اشاره دارد و رقابت تالش فرد است جهت به دست آوردن آنچه دیگری احساس تعلق دانش
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اما آزمون  شود.تر میتر و جدیآموزان رقابت سختن است و با افزایش تعداد دانشدر پی کسب آ

اجتماعی -اجتماعی کالس باتوجه به جنسیت نیز نشان داد میان جو روانی -روانی جو تی مستقل

( نیز به 2014) ، فینچ و اسمیتآموزان تفاوت معناداری وجود دارد. موچراکالس و جنسیت دانش

اند. اجتماعی کالس اشاره کرده -ر میان دختران و پسران در بعد وابستگی در جو روانیتفاوت معنادا

دارد؛ یادآور شد لوین در جهت وصف رفتار افراد این فرمول، را بیان می ددر تبیین این نتیجه بای

پسر آموزان دختر و رفتار انسان اثرگذار است. از آنجا که دانش تعامل متقابل بین شخص و محیط، بر

های فردی و اجتماعی فردی در زمینهه های منحصربهای جنسیتی خود دارای ویژگیبراساس تفاوت

بخشی یند خودنظمافردی معیارهایی برای رفتار خود با استفاده از فر باشند و از سوی دیگر، هرمی

 باشد. همانآموزان در یک مورد مشترک متفاوت میادراک و برداشت دانش ،نتیجه کند. درتعیین می

 آموزان در مدارس دولتی و غیرطور که در تفسیر آزمون تی اشاره شده بود، خالقیت هیجانی دانش

آموزان یادآور شد تعداد بسیار کم دانش ددر این زمینه بای باشد.دولتی دارای تفاوت معناداری نمی

تعمیم نتایج به  بنابراین، دولتی، ممکن است در نتایج اثرگذار بوده باشد، های مدارس غیردر کالس

آن شده است، نسبت جامعه و  این پژوهش سعی بر با احتیاط صورت گیرد. هرچند در دجامعه بای

 نمونه رعایت شود.

 استآموزان باتوجه به جنسیت دارای تفاوت معناداری خالقیت هیجانی دانش ،از سوی دیگر

نشان داده است که آنان از منظر هوش های پسران و دختران تفاوت ةمطالعات گوناگون در زمین

هوش  ةای که دختران در زمینگونهه گیری، تنظیم شناختی و... متفاوت هستند، بهیجانی، تصمیم

اما مهارت کنترل  ،هیجانی، از خودکنترلی، خودآگاهی و هوشیاری اجتماعی باالتری برخوردارند

های دختران و پسران اثرگذار هستند. گیتر است، عوامل فرهنگی نیز در ویژخلق در دختران پایین

جوامع پسران از آزادی و فرصت بیشتری  ةفرصت انتخاب از این جمله عوامل فرهنگی است، در هم

 دیگران باشند هایرود پیرو و تابع تصمیمبرای انتخاب برخوردارند و از دختران بیشتر انتظار می

 (.37، ص1396االسالمی، )سپاسیان و شیخ

که خالقیت از سنین پایین قابل تقویت است، توجه و تمرکز بر عوامل اثرگذار برخالقیت از آنجا 
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 -روانی باتوجه به اثرگذاری مدیریت کالس معلمان بر جواست. آموزان، حائز اهمیت هیجانی دانش

ای صمیمانه ةضمن آنکه از اعمال قوانین سخت انضباطی سایشی خودداری شود، رابط داجتماعی بای

آموزان در نظرات و پیشنهادات دانشکردن توان با دخیلمی ،د. در این راستاکرآموزان برقرار انشبا د

ها آموزان در تیمهای دانشها در اجرا و استفاده از ظرفیتها و بکارگیری مشارکت آنطراحی برنامه

ارزشیابی  درآموزی سبب تقویت احساس انسجام، تعلق و وابستگی شد. های مختلف دانشو گروه

تواند توصیفی در مقطع ابتدایی نیز از جمله دیگر عواملی است که می انجام ارزشیابی کیفی و کمی و

ها و شود به تواناییتوصیه می دلیلاجتماعی مطلوب، اثرگذار باشد، به همین  -در ایجاد جو روانی

ی را پررنگ و از ایجاد های فردهای فردی آنان توجه و ارزشآموزان برحسب تفاوتپیشرفت دانش

 د.کرآموزان تقویت فضای رقابتی ناسالم جلوگیری و امنیت و آزادی روانی را در دانش

یابد. در جهت شناخت مشاوره اختصاص نمی ةآنجا که به مقطع ابتدایی، نیروی انسانی در رشت از

وانایی همکاران در توانند با استفاده از ظرفیت و تهیجانی و تقویت خالقیت هیجانی، مدیران می

د که آنان بتوانند احساسات و کننآموزان موقعیتی را فراهم شناسی، برای دانشمشاوره و روان ةزمین

 ةد و در مواجهکننهای الزم را دریافت افکار خود را صادقانه و بدون ترس و استرس بیان و راهنمایی

ار تجویزی، به آنان کمک کنند که بتوانند راه حل و راهک ةجای ارائه آموزان با چالش و مانعی بدانش

 د.کننهای نو و جدیدی را خلق راه حل

 -روانی شود در جهت ایجاد و بهبود جوبه دست اندرکاران تعلیم و تربیت پیشنهاد می ،همچنین

های ضمن خدمت برای معلمان و مدیران های آموزشی و کالساجتماعی مطلوب به برگزاری کارگاه

 بپردازند.
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 منابع

 تیکالس و رضا یاجتماع-یجو روان نیب ةدر رابط یهمدل یانقش واسطه (.1395) لوفرین ان،یاحمد
و  یتیدانشکده علوم ترب ،یتیترب یروان شناس ةارشد رشت یکارشناس ةنامانیپای. از زندگ

 .رازیدانشگاه ش یشناسروان

و  یجانیه تینوع خالق دو زیتما بر ارتباط و یلیتحل (.1396) نسترن ،یفیشر، و دردانه ،یاصغر

 .30-49 ،20 ،یسنجروان .آن یهابراساس عامل گریکدیاز  یشناخت

آموزان از جو کالس و ادراک دانش یاجتماع یخودکارآمد یاسهیمقا یبررس (.1393) هیسم ،ییامرا

شهرستان  ةدختران یهارستانیآموزان موفق و ناموفق دبدر دانش یاجتماع یبا سازگار
گروه  ،یتیترب یشناسارشد روان یکارشناس ةنامانیپا .93-92 یلیشگان در سال تحصروم

 .هیدانشگاه اروم یو علوم انسان اتیادب ةدانشکد ،یتیو علوم ترب یشناسروان

با  یجانیه تیخالق ةدر رابط یلیتحص هایجانیه اینقش واسطه یبررس(. 1395) هیهد ،یتقو
مقطع  ةنامانیپا .رجندبی شهر دوم دورة متوسطة ردخت آموزاندانش یلیتحص زشیانگ

علوم  ةو مشاوره، دانشکد یشناسگروه روان ،یتیترب یشناسروان ةارشد، رشت یکارشناس

 .رجندیدانشگاه ب یتیترب

های ارتباطی اجتماعی کالس درس در رابطة سبک -ای جو روانینقش واسطه(. 1395توکلی، ملیحه )
نامة کارشناسی ارشد پایان آموزان پایة ششم شهرستان زیرکوه.انشمعلم با انگیزش تحصیلی د

 ریزی درسی.شناسی، رشتة برنامهدانشگاه بیرجند، دانشکدة علوم تربیتی و روان

 یاجتماع -یجو روان یابیارز (.1392)، فاضلی، حسن، کریمی، یوسف، و بندک، موسی حامد ،یخان

ابتکار . آموزاندانش تیو ارتباط آن با خالق مدرسه یساختار درون ییکالس درس در شناسا
 .20-38 (،2)3 ،یدر علوم انسان تیو خالق

اجتماعی کالس با احساس دلزدگی  -بررسی رابطة بین ابعاد جو روانی(. 1395خزاعی، سمیه )

نامة کارشناسی ارشد . پایانای خودکارآمدی و ارزش تکلیفتحصیلی با نقش واسطه

علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور، تحقیقات آموزشی، گروه 

 مرکز شیراز.
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سبک مدیریت کالس معلم و جو روانی(. 1395پور، زیبا )دینی سی رابطة  اجتماعی کالس با  -برر
ضطراب دانش شهر تهرانمیزان ا ششم ابتدایی  شگاه . پایانآموزان  سی ارشد دان نامة کارشنا

 شناسی و علوم تربیتی رشتة علوم تربیتی.شکدة روانعالمه طباطبایی، دان

گیری کودکان. (. نقش هیجان در تصپپمیم1396سپپپاسپپیان، حمیرا، و شپپیخ االسپپالمی، راضپپیه )

 .36-51، 11، شناسی معاصرروان

سشاه شمی گلپایگانی، فاطمه، و طاهری، نجمه دهیسع ک،یتاز ینیح (. 1395)، فروزانفر، آزاده، ها

قا عاد زهوشیآموزان دختر تدر دانش یجانیه تیو خالق جانیه ییناگو ةسپپپیم  ی.و 

 50.-59 (،3)7 ،ییکودکان استثنا یتوانمندساز

شناسی عمومی انسان برای انسانی برخوردار از طبیعت چندگانه روان(. 1390اکبر )نژاد، علیشعاری

 . چاپ اول، تهران: اطالعات.اما واحد

 تیبا خالق جانیه یشناخت یدهنظم یراهبردها ة(. رابط1395) میمر ان،یحافظ، و هیمهد شعبانپور،

 .107-125 ،31، خانواده و پژوهش یی.ابتدا ةدر معلمان دور یو شادکام یجانیه

سالمی، علی، کریمیانشیخ ساس (. پیش1397پور، غفار )اال صیلی دانش آموزان برا شتیاق تح بینی ا

، 10، بردهای شپپپناختی در یادگیریراهاجتماعی کالس.  -حمایت تحصپپپیلی و جو روانی

111-95. 

شم شمی، زهرا، و نقش، زهرا ها سمیه، ها سطه (.1397)ی چلیچه،   شرفتیپ یهاجانیه یانقش وا

 یهاپژوهش در نظام ی.لیتحصپپپ یکالس و فرسپپپودگ یاجتماع -یجو روان انیم ةدر رابط
 .131-146 ،43 ،یآموزش

(. نقش میانجی 1398پور، کبری، و علوی، زینب )یویسکرمی، حسنعلی، خلیلی گشنیگانی، زهرا، عال

اجتماعی  -آموزان براساس جو روانیبینی بهزیستی تحصیلی دانشاشتیاق تحصیلی در پیش
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