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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 بررسی رابطه جو سازمانی با خالقیت هیجانی معلمان دوره ابتدایی شهرستان گناباد

 فاطمه آذرمی1 ، علی اکبر عجم2

 

   چکیده 

از موضوع های مورد توجه علوم رفتاری و اجتماعی است . مطالعه زمینه   ماهیت محیط های اجتماعی کار در سازمان ها ،

با تحقیقات )کرت لوین (آغاز شد . لوین معتقد بود که رفتار انسان تابع تعادل   اجتماعی انسان در سازمان ها ،های 

شخصیت با محیط فرد است از این رو توجه به توصیف و تحلیل محیط ها به عنوان میدان های نیرو هایی که انسان را 

جو سازمانی و   مطالعات پیرامون عتقاد در محیط های سازمانی ،حاصل این ا .حائز اهمیت است تحت تاثیر قرار می دهند ،

مفاهیمی نظیر آن است . مسلما جو سازمانی مطلوب به عنوان یک متغیر مهم واساسی می تواند نقش تعیین کننده ای در  

مده ای در  کیفیت و اثر بخشی برونداد های نظام آموزشی داشته باشد از طرف دیگر از آنجایی که جو آموزشی تاثیر ع

مراکز  خالقیت هیجانی و رفتار سازمانی معلمان دارد مدیران می توانند تاثیر مهم ومثبتی در توسعه جو سازمانی مدارس و 

هدف از این پژوهش تبیین رابطه جو سازمانی با خالقیت هیجانی در بین معلمان مدارس ابتدایی  آموزشی داشته باشند.

وهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل تعدادی از معلمان  شهرستان گناباد بوده است. این پژ

نفر بودند.جهت اندازه گیری متغیرها از دو   43نمونه گیری در دسترس روستاها و سطح شهر گناباد می باشدکه به روش 

ازه گیری و تجزیه و تحلیل  پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت و خالقیت هیجانی آوریل استفاده شده است.برای اند 

استفاده  ANOWAیک عاملی تحلیل واریانس مستقل و tداده ها از آمار توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی ،آزمون 

با سابقه کارو تحصیالت تفاوتی وجود ندارد اما بین جو  شده است.نتایج نشان داد که بین جوسازمانی و خالقیت هیجانی 

یافته  فاوت وجود دارد در نتیجه زنان جو آرامتری را گزارش می کنند.در نهایت با استفاده از سازمانی معلمان مرد و زن ت 

 رابطه معناداری وجود دارد. های پژوهش بین جو سازمانی و خالقیت هیجانی 

 : جو سازمانی ،خالقیت هیجانی،معلمان دوره ابتدایی  واژگان کلیدی

 

 مقدمه

این محیط ها از یک سو   پیشبرد اهداف آموزشی و انتقال فرهنگی هستند. محیط های آموزشی مکانی برای توسعه علم ،

ینه  زم شامل فضای فیزیکی مدارس و کالس های درس هستند و از سوی دیگر بافت و زمینه یادگیری را شکل می دهند. 
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زشی را در  دانش آموزان و مدیران آمو  ، روابط میان فردی معلمان ،  یادگیری مجموعه ای از فرآیندهای آموزش و تدریس

 . (2007یتز، ،گوپکرون  ؛ به نقل از فرنزل ،1991اسر ووالبرگ،)فربر می گیرد

شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی  برای رشد و توسعه و دستیابی به اهداف مورد نظر آموزش و پرورش مطالعه و 

محیطی  از عوامل مؤثر بر  -فیزیکی فرهنگی ،  فردی ، ،  مدیریتی اقتصادی رفاهی ،  ،  عوامل آموزشی انسانی ضروری است.

  مهمترین عواملی که ارتباطی نزدیک با جو   .(1386)میرغفوری و صیادی،بهره وری نیروی انسانی محسوب می شوند 

و این جایگاه  مدیران آموزشی در راس مدیریت مدارس قرار دارند  .(1374)عالقه بند،وامل مدیریتی استع ،  مدارس دارد 

مدیران آموزشی می توانند در وضع قوانین مدرسه با در نظر گرفتن صالحدید  وظایف گوناگون بر عهده آنها می گذارد.

آموزشی   ایجاد فضای مناسب ،از وظایف مدیرانبنابراین یکی (. 2005؛گری ،2008همه معلمان عمل کنند)اسکایک،

  ،  آنها را به داشتن ارتباط مؤثر با یکدیگر تشویق کنند  آنها می توانند با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان معلمان ،   است.

 . (2009)وان ویلت ،ه وری را افزایش می دهد زیرا هماهنگی و ارتباط خوب بهر

رفتارهای همدالنه و خالقیتی را افزایش می دهدو منجر به کار آمدی بهترتدریس و   ،  ماهنگی میان معلمان وکادر دفتری ه

سازمانی نقشی مهم در افزایش بهره   نتایج پژوهش نشان می دهد که جو   عملکرد بهتر دانش آموزان در یادگیری می شود. 

هبری در محیط های آموزشی در رشد  یریت و ربنابراین روش های مد  خالقیت و افزایش تبادالت میان فردی دارد.  وری ، 

 عملکرد سازمانی معلمان مؤثر است.

ابراز خود )صداقت( به روشی جدید )بداعت ( که بر  آن  که معنایو همکاران مطرح کردند  وریلآمفهوم خالقیت هیجانی را 

مطابق این تعریف   .می باشد  اساس آن خطوط فکری فرد بسط یافته و روابط میان فردی او افزایش می یابد )اثربخشی ( 

خالقیت هیجانی نشان داده است که خلق مثبت و سالمت   صداقت و اثربخشی سه عنصر اصلی محسوب می شوند. بداعت ،

نظر بر این   روانشناختی در بهتر انجام دادن و یکپارچه نمودن اطالعات و همینطور حل خالقانه مسائل،کار آمدتر هستند.

. خالقیت اغلب تجلی و نمایش بیان آزاد است  با غنای زندگی هیجانی شخص در ارتباط است.است که خالقیت هیجانی 

ثیر  أنتایج تحقیقات نشانگر آن است که معلمان خالق شاگردان خالق تری پرورش می دهند و نگرش معلمان به خالقیت ت

ری آموزش و پرورش از معلمان  برخوردا مستقیمی بر غنی سازی محیط کالس برای رشد خالقیت دانش آموزان دارد.

اما به نظر می   نیازمند یک برنامه ریزی و سیاست گذاری گسترده ای است و عوامل بسیار زیادی بر آن مؤثر است. خالق 

ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش خالقیت معلمان باشدو در   رسد یکی از شرط های نخست اجرای چنین سیاستی ، 

زمینه شکوفایی و رشد   مطلوب در هر سازمان ، زیرا جو  در مراکز آموزشی در اولویت قرار دارد.این امر ایجاد جو مناسب 

 خالقیت را در کارکنان آن سازمان فراهم می آوردو مدارس نیز از این قاعده بر کنار نیستند.

 

سازمانی  جو َّ  

.  سازمانی را مجموعه ای از ویژگی های محیط کاری می دانندکه افراد در آن محیط به سر می برند  جو    لیتوین و استرینجر،

  جو  (، 2006( به عقیده النگ ) 3:1382)بیگی نیا ، با فرض اینکه این ویژگی ها بر انگیزه و رفتار آن ها تاثیر می گذارد.
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)چن و  ارد اری بر رفتار کارکنان می گذ سازمانی ارزش ها و عقاید و محیط کاری است که تاثیرات معنی د

  ارزش ها ،  فرهنگ  لوکاس و مورفی معتقدند جو مدرسه مفهوم پیچیده و چند وجهی است که اتمسفر،. (105؛ 2007هانگ،

)لوکاس  است آموزشی و بین فردی  و دارای سه بعد سازمانی ،  اجتماعی مدرسه را در بر می گیرد منابع و شبکه )ساختار( ،

 (. 294:2007و مورفی ،

مطلوب بر رشد توانایی های فردی   نشان دهنده ی اثرات جو   مدرسه انجام شده، بسیاری از پژوهش هایی که درباره جو  

در تحقیقات   .(104:1380)بازرگان و صادقی، معلمان و بهبود روابط گروهی در کالس و مدرسه است دانش آموزان ، 

سازمانی به عنوان عامل تاثیر گذار بر  از جو   ویلیانی و روگا انجام داده اند ،  هاتلر و تیلر،  پیترسون، دیگری که هوی و تارتر ، 

 اثر بخشی و بهره وری سازمانی نام برده شده است. 

 خالقیت هیجانی 

انسان با یاری خالقیت می تواند گره های ناگشوده را   بزرگی انسان در تفکر و قدرت او در خالقیت او خالصه می شود .

  ابتکار، که در طی زمان استمرار و مداومت دارد؛ خالقیت فرآیندی است  به طور کلی ،  بگشاید و راه های نرفته را بپیماید.

  (. 1390انطباق پذیری و تحقق از ویژگی های بارز آن به شمار می رودو می تواند جواب گوی همه مشکالت باشد)حیدری،

زندگی پیچیده امروزی هر لحظه در حال نو شدن است و خالقیت   ان است.خالقیت یکی از مفاهیم پیچیده مربوط به انس

نسان برای نشاط و پویایی نیاز به خالقیت و ابتکار داردتا هم انگیزه تنوع  ا ضرورت استمرار زندگی فعال به شمار می رود.

کالنتر قریشی،عین اهلل  ) فراهم سازدطلبی خود را ارضا کند و هم زمینه شکوفایی استعدادها و توانایی های خویش را 

خالقیت هیجانی را به عنوان ابزار خود به روشی جدید که بر اساس  ( 1992. آوریل و نانلی )(1391زادگان و رضایی کارگر،

آمادگی و   طبق این تعریف بداعت، تعریف کرده اند. آن خطوط فکری فرد رشد یافته و روابط بین فردی او افزایش می یابد، 

خشی / اعتبار سه عنصر اصلی خالقیت هیجانی محسوب می شوند. بداعت یعنی تغییر در هیجانات معمول و ایجاد  اثرب

اثربخشی /   که یا برخالف هنجارها و استانداردهاست یا ترکیبی جدید از هیجانات متداول فرد است.حالت هیجانی جدید 

به گونه ای که برقراری روابط با دیگران را   هنگی اشاره دارد ، اعتبار به هماهنگی پاسخ خالق با زمینه های اجتماعی و فر

آمادگی گرایش به تفکر درباره ی توجه به   ممکن می کند و موجبات بهبود شیوه تفکر فردی را نیز فراهم می آورد.

ماهر در   فردی که خوب آماده است به احتمال بیشتر مبتکر و هیجانات خود یا دیگران و سعی برای فهم هیجانات است. 

معتقد است افراد با خالقیت هیجانی قادرند به  ( 2007) آوریل  .(1999؛آوریل، 1992)آوریل و نانلی ، پاسخ گویی می باشد 

 طور صحیح موقعیت را ارزیابی و احساسات خود را ماهرانه بیان کنند. 

سازمانی و خالقیت هیجانیجوَّ  

وهای سازمانی خودکامه که در آنها تصمیم گیری متمرکز است و  لیتوین و استرینجر در مطالعات خود دریافتند که در ج

رضایت شغلی و خالقیت هیجانی کاهش و   رفتار کارکنان تحت نظارت قوانین و روش های زیادی قرار دارد بهره وری ،

سازمانی  نگرش منفی نسبت به گروه کاری افزایش می یابد. یافته های تحقیقات برنز و استاکر نشانگر آن است که جو 

نشان می دهد که میان   نرمش ناپذیر و قانون گرا، در کاهش نو آوری در کارکرد کارکنان مؤثر است .پژوهش بنت نیز ، 
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هنسی و آمابیل   در مطالعه ی دیگری ، ی مثبت وجود دارد. امحیط پرنشاط و صمیمی با روش های ابداع و نو آوری رابطه 

  محیط اجتماعی فرد و نیز شرایطی که او در آن کار می کند ،  به تفکر خالق ،  نشان دادند که همانند مهارت های مربوط 

 (.462:2003به طور معناداری سطح خالقیت را افزایش یا کاهش دهد )رایس ،می تواند 

 

 فرضیه پژوهش 

معلمان دوره ابتدایی تفاوت وجود دارد.  سابقه کار   با خالقیت هیجانی بین  -1  

معلمان دوره ابتدایی تفاوت وجود دارد. سابقه کاربا   جو سازمانیبین  -2  

معلمان دوره ابتدایی تفاوت وجود دارد.  جنسیتبین جو سازمانی و  -3  

معلمان دوره ابتدایی تفاوت وجود دارد. جنسیت بین خالقیت هیجانی و  -4  

بین خالقیت هیجانی و میزان تحصیالت معلمان دوره ابتدایی تفاوت وجود دارد. -5  

سازمانی و میزان تحصیالت معلمان دوره ابتدایی تفاوت وجود دارد.  بین جو -6  

رابطه وجود دارد.  بین جو سازمانی و خالقیت هیجانی -7  

 

 

 روش پژوهش 

 

در  ی حاضر همبستگی بود. جامعه ی آماری معلمان دوره ابتدایی شهر و روستاهای شهرستان گناباد  روش تحقیق مطالعه

  وره د معلم   800از .برای انتخاب افراد از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید  می باشد. 97-98سال تحصیلی 

میان   از این  وناقص کنار گذاشته شد   پرسش نامه توزیع شدکه پس از بررسی پرسش نامه های  معلم   50ن یب ابتدایی

روش   می باشد.( پرسش نامه مربوط به معلمان زن  34پرسش نامه مربوط به معلمان مرد و  9)پرسش نامه 43 تعداد

اجرای تحقیق نیز بدین گونه بود که به معلمان توضیحات و زمان کافی در رابطه با پرسش نامه داده می شد تا با دقت 

 نمایند.  گویه ها را کامل
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 ابزارها 

آوریل بوده   و پرسشنامه خالقیت هیجانی 2000جوسازمانی هالپین و کرافت دو پرسشنامه استاندارد  اضر ، ابزار پژوهش ح

 .است

  آمادگی )  بعد  سه در هیجانی  خالقیت گیری اندازه منظور  به آوریل را پرسشنامه این : هیجانی خالقیت پرسشنامهالف ( 

گویه  7می باشد که  گویه 30 شامل  پرسشنامه این . است کرده  طراحی( اصالت و  کارایی  و  دادن واکنش  توانایی  ،  هیجانی

طیف   در مقابل هر گویه ، کارایی و اصالت را می سنجد. گویه9گویه توانایی واکنش نشان دادن و   14آمادگی هیجانی ،

  5ترتیب به گزینه خیلی کم نمره یک و به گزینه خیلی زیاد نمره به  پنج گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد قرار دارد. 

   به طور معکوس نمره گذاری می شوند.11،20،29البته سواالت  اختصاص می یابد.

ابعاد پرسشنامه عبارتست از : روحیه   این پرسشنامه توسط هالپین و کرافت طراحی شده است. : ب (پرسشنامه جو سازمانی

پرسش 29 که شامل تاکیدبرتولید  نفوذ و پویایی ، فاصله گیری ،  مالحظه گری،  عالقمندی،  ت، صمیمی مزاحمت، گروهی، 

 امتیاز بندی شده است.(خیلی کم تا خیلی زیاد )5تا1نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت از  .است

 

 یافته های توصیفی 

 .به شرح ذیل می باشد  ی  سن نظر در پژوهش حاضر تعداد افراد آزمودنی از 

 توزیع فراوانی و درصد نمونه های جامعه آماری بر حسب سن

 درصد تجمعی       درصد معتبر      درصد      فراوانی ها      

 6.0 6.0 6.0 3 30تا20سن 

 27.0 20.0 20.0 9 40تا30سن

 86.0 58.0 58.0 25 50تا40سن

 100.0 13.0 13.0 6 60تا50سن

  100.0 100.0 43 مجموع 

 

 

اد افراد آزمودنی از نظر تحصیالت تعد   

 

 توزیع فراوانی و درصد نمونه های جامعه آماری بر حسب تحصیالت

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی ها  

 9.0 9.0 9.0 4 دیپلم 

 20.0 11.0 11.0 5 دیپلم فوق

 83.0 62.0 62.0 27 کارشناسی

 100.0 16.0 16.0 7 ارشد  کارشناسی

  100.0 100.0 43 مجموع 
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:  تعداد افراد آزمودنی از حیث جنسیت   

 توزیع فراوانی و درصد نمونه های جامعه آماری بر حسب جنسیت 

 درصد تجمعی درصدمعتبر درصد فراوانی ها  

 20.0 20.0 20.0 9 مرد 

 100.0 79.1 79.1 34 زن

  100.0 100.0 43 مجموع 

 

ه کار : تعداد افراد آزمودنی از نظر سابق   

 توزیع فراوانی و درصد نمونه های جامعه آماری بر حسب سابقه کار 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی ها  

     

 4.0 4.0 4.0 2 سال شش تا یک 

تا دوازده سال شش  7 16.0 16.0 20.0 

تا هجده سال دوازده  10 23.0 23.0 44.0 

 58.0 13.0 13.0 6 تا بیست و چهار سال هیجده

و چهار تا سی سال  بیست  18 41.0 41.0 100.0 

  100.0 100.0 43 مجموع 

 

 یافته های استنباطی 

 

برای آزمون این فرضیه که بین خالقیت هیجانی و سابقه کار معلمان تفاوت وجود دارد از آزمون تجزیه و تحلیل  -1

 :  نتایج در جدول ذیل آمده است ه شد.استفاد ANOWAواریانس یک عاملی یا  

 

 برای بررسی تفاوت خالقیت هیجانی معلمان بر حسب سابقه کار  ANOWAتایج آزمون ن :1جدول شماره 

 

محاسبه شده  متوسط میانگین درجه آزادی جمع میانگین ها  F 

سطح معنی  

 داری 

 301. 1.263 252.720 4 1010.881 بین گروهی

   200.059 38 7602.235 درون گروهی

    42 8613.116 مجموع 
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ت هیجانی و  فرض صفر تأیید می شود بنابراین تفاوتی بین خالقی Sig=0.301و  F=1.263چون  نتایج نشان می دهد 

 سابقه کار وجود ندارد. 

زمون تجزیه و تحلیل واریانس آزمون این فرضیه که بین جو سازمانی و سابقه کار معلمان تفاوت وجود دارد نیز از آبرای -2

: یک عاملی استفاده شد که نتایج به شرح ذیل می باشد   

 

 برای بررسی تفاوت جو سازمانی معلمان بر حسب سابقه کار  ANOWA: نتایج آزمون  2شماره جدول 

 

محاسبه شده  متوسط میانگین درجه آزادی جمع میانگین ها  F 

سطح معنی  

 داری 

 355. 1.135 151.262 4 605.048 بین گروهی

   133.318 38 5066.068 درون گروهی

    42 5671.116 مجموع 
 

 

آزمون معنی دار نیست و تفاوتی  فرض صفر تأیید می شود بنابراین   sig=0.355و f=1.135چون  نتایج نشان می دهد 

 بین جو سازمانی و سابقه کار وجود ندارد.  

ده شد.نتایج در  مستقل استفاt برای آزمون این فرضیه که بین جو سازمانی با جنسیت تفاوت وجود دارد از آزمون -3

 است.جدول ذکر شده 

 آمار گروهی 

 

 
 انحراف میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد جنس

 4.21674 12.65021 90.5556 9 مرد جو سازمانی

 1.77588 10.35506 101.5000 34 زن

 

 
   برای تفاوت جو سازمانی با جنسیت t: نتایج آزمون 3جدول شماره 

 

 

آزمون لویین برای  

 مستقل برای برابری میانگین هاT برابری واریانس ها 

 فراوانی

سطح 

معنی  

 t داری 

درجه 

 آزادی 

سطح معنی  

 داری 

تفاوت میانگین 

 ها

خطای تفاوت  

 میانگین ها

درصدی 95سطح اطمینان   

 باال پایین

 2.73715- 19.15174- 4.06394 10.9444- 010. 41 2.693- 974. 001. واریانس ها برابر فرض شود  جوسازمانی

واریانس ها برابر فرض  

 نشود
  -2.392 11.006 .036 -10.9444 4.57544 -21.01428 .87461 
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می باشد بنابراین فرض صفر رد  sig=0.01و t=2.6ابر است با برtهمانطور که نتایج فوق نشان می دهد مقدار آماره آزمون 

وجود دارد.اطالعات توصیفی جدول نشان می دهد که مقدار  می شودوبین میزان جو سازمانی معلمان زن و مرد تفاوت 

.در نتیجه زنان جو سازمانی آرامتری را  می باشد  90بیشتر از مقدار نمره جو سازمانی مردان 101نمره جو سازمانی زنان 

 گزارش می کنند.

تقل استفاده شده که نتایج  مسtبرای آزمون این فرضیه که بین خالقیت هیجانی و جنسیت رابطه وجود دارد از آزمون  -4 

 می باشد . بدست آمده به شرح ذیل

 

 

 برای تفاوت خالقیت هیجانی با جنسیت t: نتایج آزمون  4چدول شماره 

 

فرضیه صفر تأیید  بنابراین  sig=0.96و t=0.04برابر است با tهمانطور که نتایج جدول نشان می دهد مقدار آماره آزمون 

 می شود و بین میزان خالقیت هیجانی و جنسیت تفاوتی وجود ندارد. 

 

آزمون  معلمان دوره ابتدایی رابطه وجود دارد از خالقیت هیجانی و میزان تحصیالت برای آزمون این فرضیه که بین -5

ANOWA.استفاده شد .نتایج در جدول ذیل نشان داده شده است 

 

 

 

 

آزمون لویین برای  

 مستقل برای برابری میانگین هاT برابری واریانس ها 

 فراوانی

سطح 

معنی  

 درجه آزادی t داری 

سطح 

معنی  

 داری 

تفاوت 

 میانگین ها

خطای تفاوت  

 استاندارد

درصدی 95سطح اطمینان   

 باال پایین

خالقیت 

 هیجانی

 

 

 

واریانس ها برابر فرض  

 شود

 

واریانس ها برابر فرض  

 نشود

.223 .639 .049 41 .961 .26471 5.43312 -10.70770 11.23711 

   .044 11.107 .966 .26471 6.02685 -12.97575 13.50516 



9 
 

 

 

 برای تفاوت خالقیت هیجانی و تحصیالتANOWA : نتایج آزمون 5جدول شماره 

 

آزادیدرجه  جمع میانگین ها  محاسبه شده  متوسط میانگین  F  سطح معنی داری 

 471. 859. 177.918 3 533.753 بین گروهی

   207.163 39 8079.364 درون گروهی

    42 8613.116 مجموع 

 

فرض صفر تأیید می شود بنابراین تفاوتی بین    sig=0.47و   f=0.85همانطور که نتایج جدول نشان می دهد چون  

 خالقیت هیجانی ومیزان تحصیالت وجود ندارد. 

بتدایی رابطه وجود دارد از آزمون  برای آزمون این فرضیه که بین جو سازمانی و میزان تحصیالت معلمان دوره ا-6

ANOWA .استفاده شد .نتایج در جدول زیر آمده است 

 

 برای تفاوت بین جو سازمانی و میزان تحصیالتANOWA: نتایج آزمون  6جدول شماره 

 

محاسبه شده  متوسط میانگین درجه آزادی چمع میانگین ها  F  سطح معنی داری 

 292. 1.289 170.582 3 511.746 بین گروهی

   132.292 39 5159.370 درون گروهی

    42 5671.116 مجموع 

 

 فرض صفر تأیید شده و تفاوتی بین جو سازمانی و میزان تحصیالت وجود ندارد .   sig=0.29و  f=1.28چون 

برای آزمون این فرضیه که بین جو سازمانی و خالقیت هیجانی معلمان دوره ابتدایی شهرستان گناباد رابطه وجود دارد   -7

 ده است : از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج در جدول ذیل ذکر ش 

 

  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین جو سازمانی و خالقیت هیجانی : 7چدول شماره 

 خالقیت هیجانی جوسازمانی 

 301. 1 ضریب همبستگی  جوسازمانی

 050.  سطح معنی داری 

 43 43 حجم نمونه

 1 301. ضریب همبستگی  خالقیت هیجانی

  050. سطح معنی داری 

 43 43 حجم نمونه
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سطح معنی داری برابر است با  با توجه به اطالعات جدول تحلیل همبستگی پیرسون برای جو سازمانی و خالقیت هیجانی 

بین جو سازمانی و خالقیت   0.95با اطمینان  پس می توان نتیجه گرفت  0.30ضریب همبستگی برابر است با و0.05

 هیجانی رابطه وجود دارد و رابطه معنی دار است.

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری 

نتیجه آزمون فرضیه نخست ، نشان دادکه بین خالقیت هیجانی و سابقه کار رابطه معنا دار وجود ندارد. این رابطه در مورد  

فرضیه دوم که رابطه بین جو سازمانی و سابقه کار می باشد نیز صادق است . بنابراین سابقه کار معلمان تأثیری در جو  

داشته باشد. در فرضیه سوم ، نتیجه آزمون نشان داد که ادعای پژوهشگر تأیید   سازمانی مطلوب و خالقیت آنها نمی تواند 

بنابراین بین جو سازمانی و جنسیت رابطه معناداری وجود دارد.بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به روحیه  شده است. 

نتیجه آزمون فرضیه چهارم نشان داد  عاطفی و ارتباطی که با جنسیت دارد زنان جو سازمانی آرامتری را گزارش می کنند . 

که بین خالقیت هیجانی با جنسیت رابطه معنا داری وجود ندارد. در رابطه با فرضیه پنجم و ششم که رابطه بین خالقیت  

هیجانی با تحصیالت و جو سازمانی با تحصیالت می باشد نتایج آزمون نشان داد که رابطه معنا داری بین آنها وجود ندارد  

این میزان تحصیالت نمی تواند جو سازمانی مطلوب و خالقیت هیجانی را به دنبال داشته باشد.در پایان نتایج آزمون  .بنابر

جو سازمانی  . معنا داری وجود داردمثبت و رابطه  ودر رابطه با جو سازمانی با خالقیت هیجانی نشان داد که بین این د 

موجب  لی سازمانی از یک طرف خالقیت را افزایش می دهد و از سوی دیگر بسزایی در خالقیت معلمان دارد. جو متعاتأثیر 

در تبیین این یافته ها می توان اظهار داشت که وجود  عالقه مندی و تولید می شود. ، صمیمیتبهبود روحیه گروهی، 

می شود تا مدیران  فضای آموزشی حاکم بر مدارس می تواند خالقیت معلمان را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین پیشنهاد 

ش کار آیی  محیطی آرام را برای معلمان فراهم آورند تا با افزایش خالقیت  هیجانی در معلمان موجب حفظ تواناییها و افزای

 جو سازمانی گردند. 

 

 منابع

های  پیش بینی تفکر نقادی بر اساس خالقیت هیجانی. پژوهش  (.1396)راضیههاشمی  مهسا، ملکی مجد ،  احمد  ولیخانی

 33تربیتی شماره 

رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان و مدیران بیمارستان  . (1387بهناز) کرمانی شهرام،  توفیقی بهرام،  دلگشایی

  فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد. . افق دانش؛های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 1387زمستان   ؛ 4شماره  ؛14دوره 
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در   رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی پرستاران شاغل(. بررسی 1396فایق ) یوسفی  ، سارا مدرسی، آواتسهرابیان 

،  1396زمستان ،   4شماره ، سال چهارم ، توحید و بعثت. مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ، قدس بیمارستان های 

 34-43صفحات 

  . . تحلیل تأثیر جوسازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی(1393ل جواد ) خزائی پو، جواد شعبانی نفت چالی، علی شائمی

 93پاییز ، 73شماره  ، 24سال ، پرستادی و مامایی جامع نگر

ت در معلمان  اقی سازمانی و خل  بین ابعاد جو  رابطهبررسی  .(1387زهرا ) صباغیان ، عظیم حمزئیان، علی اکبر  امین بیدختی

سال شانزدهم  ، ی پنجمدوره  1388بهار ، شهر سمنان. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز مدارس ابتدایی 

 43-68صفحات  ، 1شماره ی  ،

اخالقی و حمایت های اجتماعی و رابطه آن با عملکرد   . نقش مدیران آموزشی در ایجاد جو  (1394ساناز)دهقانی مروستی 

 128. فصلنامه تعلیم و تربیت شماره سازمانی

(. رابطه بین خالقیت هیجانی با اشتیاق  1395مهموئی حسین)مؤمنی ، مجید عبداللهی صدیقه،  بادنواعلی اکبر،  عجم

  8؛ 1395پژوهش در آموزش علوم پزشکی، زمستان . تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

(4 ) 

 . بررسی رابطه جو سازمانی و هوش عاطفی )پست بانک ایران :مطالعه موردی( مسعود بهرام نژاد 

(.مقایسه سبک های تفکروخالقیت 1392)علی، میکاییلی منیع فرزانه ،جنا آبادی حسین، قلی نژاد فریده  عیسی زادگان 

 1392پاییز  ،11فصلنامه افراد استثنایی، سال سوم،شماره ی ان تیز هوش و عادی. هیجانی در بین دانش آموز


