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دانش آموزان مدارس متوسططه شطهر    یتخالق یزانتاثیر جو مدرسه بر مین پژوهش با هدف تعیین ا چكيده:

-ها توصطییی صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده 7931در سال  تهران

شطهر   4س منطقطه  نیر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم مطدار  7111شامل  یقتحق یجامعه آمارپیمایشی بود. 

 یطری با استیاده از فرمول کطوکران و روش نمونطه گ   یانم ینبود، که از ا 7935-7931 یططلیتهران در سططال تحص

داده هطا بطر اسطاس     رینیر به عنوان حجم نمونه در نظطر گرفتطه شطد. روش جمطع آو     081یچندمرحله ا یتصادف

( انجام 7331) یو عابد یلاون یت( و پرسشنامه خالق7319و کرافت ) ینهالپ یاستاندارد جو سازمان یپرسشنامه ها

 یهطا بطا اسطتیاده از روش مطدل سطاز      یهاطالعات و آزمودن فرضط  یپرسشنامه ها، بررس یآورپس از جمع گرفت. 

انجطام   یو بخطش سطاختار   یریدر دو بخش مدل اندازه گ Smart PLS 2و به کمک نرم افزار  یمعادالت ساختار

 یبررسط  PLSواگرا مختص  ییهمگرا و روا ییروا یایی،پرسشنامه شامل پا یفن یها گییژ. در بخش اول ویرفتپذ

پژوهش مورد استیاده قطرار گرفتنطد. در    یها یهفرض یبررس ینرم افزار برا یمعنادار یب. در بخش دوم، ضرایدگرد

ن مطدارس متوسططه   دانش آمطوزا  یتخالق یزانبر م و ابعاد هشتگانه آن جو مدرسه یرپژوهش تاث یها یافته یتنها

 قرار داد.  ییدتأ مورد شهر تهران

  مدرسه، خالقیت، صمیمیت، عدم جوشش.جو  واژگان کيفی:

 

 

 

Email: Sadolahkazemi@yahoo.com 
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 مقدمه

هطا در  امروزه و در هطزاره سطوم پیشطرفت سطازمان         

ها است. توجه بطه  بهینه از نیروی انسانی آن گروی استیاده

مدیریت منابع انسطانی و در نظطر    این منبع عظیم در حوزه

سازمانی و  گرفتن نیازها و مشکالت کارکنان و استقرار جو

مطوثر در موفقیطت و   فضایی مناسب در سطازمان از عوامطل   

 و سطالم  (. جو0113باشد)شیمل پیشرفت هر سازمانی می

 مثبطت  در مطدارس اثطر   ایحرفه روابط بر مطمئناً مطلوب

 اعضای آن  نزدیکی بین و صمیمانه ارتباط و باشد داشته

 سازمانی مدارس نامطلوب جو برعکس، و آورد وجودمی به

استرس و  سوءظن از سرشار محیطی است ممکن ناسالم و

 و مشطارکتی  مطدیریت  هرگونه و آورده وجودبه در مدارس

 (. 7934کند)شیری  مواجه شکست با را گروهی

ای به مدرسة دیگر، دانش آموزان هنگام انتقال از مدرسه

ای قدم می گذارند اغلب احساس می کنند به محیط تازه

چه های آشکاری دارد، آنکه با محیط های قبلی تیاوت

جو  .حساسی می شود، جو مدرسه استموجب چنین ا

یکی از عوامل مهمی است که بر روابط کارکنان  ،مدرسه

آموزشی، معلمان و دانش آموزان در مدارس اثر غیرقابل 

انکاری دارد و مجموعه حاالت، خصوصیات یا ویژگی های 

حاکم بر مدرسه یا محیط آموزشی را در بر می گیرد. این 

گرم یا سرد، قابل اعتماد، جو ممکن است محیط مدرسه را 

ترس آور یا اطمینان بخش، تسهیل کننده یا بازدارنده 

سازد و سبب تمایز دو مدرسه مشابه از یکدیگر 

 (.7988شود)رمضانی نژاد و همکاران 

های درونی است که یک چنین جو سازمانی ویژگیهم

سازد و روی رفتار سازمان را از سازمان دیگر متمایز می

گذارد. مطالعات مختلیی بر روی ازمان تاثیر میافراد آن س

جو سازمانی صورت گرفته است و ابعاد مختلیی را برای 

اند. از جمله این این عامل درون سازمانی تعریف کرده

باشد که ( می7319مطالعات پژوهش های هالپین کرافت )

هشت بعد روحیه گروهی، ممانعت )بازدارندگی(، عدم 

جویی، نیوذ، تاکید بر ات، کنارهجوشش، صمیمیت، مراع

کند)هالپین و کرافت تولید را برای جو سازمانی معرفی می

در ادامه در خصوص  (.7939به نقل از ابراهیمی  7319

های جو سازمانی مدارس عبارتند تعارییی مختصر از مولیه

از:روحیه گروهی: به وضعیتی اطالق می شود که در آن 

برند و نسبت به هم دیگر لذت میدانش آموزان از کار با یک

به احساس کنند؛ممانعت)بازدارندگی(: احساس تعهد می

شود دانش آموزان و دبیران مدارس درباره جوی گیته می

که در آن دبیران کارهای پرمشغله، دست و پاگیر و غیر 

کند. این امور مانع ضروری را به دانش آموزان تحمیل می

شود.عدم جوشش: تمایل میها و مزاحم فعالیت اصلی آن

دانش آموزان به عدم مشارکت در امور مدرسه است که به 

شود. صمیمیت: به روابط گرم، آن عدم تعهد نیز گیته می

یران و دانش آموزان دبدوستانه، اجتماعی و خوشایند میان 

شود.مراعات: این بعد به رفتار دوستانه و مدارس اطالق می

شود. دانش آموزی که یگرم دانش آموز نسبت داده م

های انسانی با دیگران رفتار دوست دارد به شیوه

جویی: به رفتار غیرشخصی و رسمی دانش آموز کند.کناره

عالقمند است قوانین و مقررات، دانش آموز اشاره دارد. 

نیوذ: این بعد به رفتار پویای  حاکم بر جو مدرسه باشد.

یق نمونه قرار از طر دانش آموزدانش آموز اشاره دارد. 

دادن خود سعی در ایجاد انگیزه دارد. تاکید بر تولید: 

دهنده سرپرستی نزدیک و رفتار آمرانه و دستوری نشان

 (. 7937باشد)ابراهیمی  دبیران مدارس می

به معنی  ای عربی است که ریشه آن در خلق،خالقیت واژه

مشتق  خالق و خلق کردن ،خالقیتو از  آفریدن است

خالقیت نیز های لغت فارسی در فرهنگ .است شده

بوجود آوردن و آفرینش بکار رفته  بمعنای آفریدن،

ترین کلمات خالقیت یکی از داغ (.7934)طالچیان است

بخصوص در روند جهانی  .در دنیای کسب و کار است

شدن و توسعه سریع تکنولوژی مدرن، خالقیت به 

دیل شده کردن در جهانی تبمؤثرترین روش برای رقابت

بنابراین خالقیت افراد عامل  (.0113است)پالیو و ژنگ 

اثرگذاری در پیشبرد اهداف است که نیازمند بررسی و 

دانش آموزان به اعتقاد کینگ مطالعه بیشتر می باشد. 

و  یکنجکاو شرفت،یپ یباال برا زهیانگ یخالق دارا

 یزندگ یپشتکار و انضباط، شوق فراوان برا ،یجستجوگر

قوه  یو دارا یپسند و عالقه مند به آثار هنر بایزکردن، 

به استقالل دارند و در  لیباشند آنها م یفعال م لیتخ

شوند و کنترل افکار و  یم ینگر ییکمتر دچار جز یزندگ

 یخود را در دوران مختلف زندگ یجانیاحساسات ه

  (.0111 نگی)کباشندیخود دارا م یاجتماع

 جو مدرسه ان داشته اند کهفیدان و اوزتاک در پژوهشی بی

ها،  دهیا یایشامل مزا یسازمان یبا خروج ینوآور یبرا

 مشتریانکارکنان و  تیو رضا یقابل توجه یها ینوآور
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از اثر  دهیچیپ یکاربرد یخدمات مربوط و برنامه ها

 .(0175در رابطه است )فیدان و اوزتاک  خدمات یبخش

تیکر خالق  که افتندیدر یو همکاران در پژوهش ویآنتون

و در  یروانشناخت یتواند باعث سالمت جسم، سازگار یم

در  یلیتحص شرفتیموثر باشد و باعث پ یسطح سرزندگ

با هم ارتباط  رهایمتغ نیا نیدانش آموزان شود بنابرا

 نگیچبه زعم  (.0174و همکاران  ویآنتون) دارند میمستق

 ،یریپذ سکیر یشرق یآموزان کشورهادر دانش

اقتدار  دنیو به چالش کش یریادگیانتقال  فراشناخت،

 رییتغ یآموزش یبرنامه ها دینگاه داشته شده و با فیضع

دانش آموزان  تیالقمهار شود تا خ یکند و موانع فرهنگ

در داخل کشور نیز  .(0177 نگیچ) شکوفا گردد

 ررابطه عناصر جو مدرسه بعزیزی یافته اند که طالچیان و 

دانش آموزان دختر مقطع  و خالقیت یلیتحص تیموفق

 مثبت دارد ریشهر تهران تأث 0منطقه  رستانیدب

رشیدی بیان می دارد . (7934عزیزی ، 7934طالچیان )

 یدرون زشیجو مدرسه و ابعاد جو مدرسه با انگ نیکه ب

 مثبت و معنادار وجود دارد یدانش آموزان همبستگ

 یجو و تمام نی، بپادخویک. به اعتقاد (7939)رشیدی 

هر و  رابطه وجود دارد تیمربوط به جو با خالق یهاولیهم

 یهاو مولیه مدرسهتوجه به جو  ت،یسطح خالق شتریچه ب

ها در جو باز و در مولیه شتریهر چه ب تیآن، و تقو

 پادخویک) دانش آموزان موثر خواهد بود یلیتحص شرفتیپ

بیدختی و پرورش رابطه جو سازمانی با سبک  (.7930

ثار آن بر معلمان مدارس ابتدائی را مورد تائید مدیریت و آ

(. از مجموع 7981قرار داده است )بیدختی و پرورش 

می مدارس  یجو سازمانپیشینه مذکور به نظر می رسد 

با  تواند در میزان خالقیت دانش آموزان اثر گذار باشد لذا

سالیانه آموزش و پروش شهر تهران  ینکهتوجه به ا

جو  یرتاث یادی زیادی از عدم بررسضررهای مادی و غیرم

دانش آموزان مدارس متوسطه  یتخالق یزانمدرسه بر م

در سطوح مختلف خود متحمل شده است و  شهر تهران

نقطه ضعف  یکمسئله به چشم  ینبه همین دلیل با ا

برخورد  یتوسعه آمورش یو چالش در سند راهبرد یاساس

 یوزشو آم یعلم یقتحق یکبه انجام  یمکرده و تصم

 یعلم یموضوع فوق و ارائه راهکارها یشناس یبجهت آس

با توجه گرفته شده است.  یچالش آموزش ینجهت حل ا

به چهارچوب میهومی و فرضیه های پژوهش مدل 

 میهومی پژوهش در شکل زیر آورده شده است:

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل        

واند بر ی که می تنقشو جو مدرسه با عنایت به اهمیت لذا 

داشطته   خصوصاً در نظام آموزش و پطرورش  میزان خالقیت

محططدودی در  پططژوهش هططایباشططد و بططا توجططه بططه اینکططه 

در  یطت خالق یطزان جو مدرسطه بطر م   یرتاث یخصوص بررس

انجطام شطده اسطت،     سازمان های آموزشی همانند مطدارس 

 یطزان جطو مدرسطه بطر م    یرتاث یبررس پژوهشهدف از این 

مدارس متوسطه شطهر تهطران مطی     دانش آموزان یتخالق

مطدارس متوسططه   . در واقع از آنجا که دانش آمطوزان  باشد

 یطد مناسب خود را حیظ نما یگاهجابرای اینکه  شهر تهران

بطه   یشطتر د و عالوه بر آن به اهداف خود کطه پ نده ءو ارتقا

خالقیت خطود و   ید تا بر روندار یازن ،دنآن اشاره شد برس

 مهطم عوامطل   هرکز کند، که از جملعوامل اثرگذار بر آن تم

در ایطن  لطذا  اشاره کرد. جو موجود در مدارس توان به  یم

جطو   یرتطاث  یبررسط  پژوهش تالش شده اسطت تطا موضطوع   

دانش آموزان مطدارس متوسططه    یتخالق یزانمدرسه بر م

پاسط    مورد کندوکاو قرار گرفته و به این سؤال شهر تهران

ر میطزان خالقیطت   چه تطاثیری بط   جو مدارسداده شود که 

 دارد؟ مدارس متوسطه شهر تهران دانش آموزان

 روش کار 

-طریق پرسشنامه دادهکه در این پژوهش از از آنجایی

 یتخالق یزانجو مدرسه بر م یرتاث یبررسی مربوط به ها

 پژوهشی، پژوهش حاضر، شوندگردآوری میدانش آموزان 

، از باشد. از حیث بعد محیطو از نوع کمی میکاربردی 

نوع میدانی، و از منظر قطعیت به لحاظ مشخص بودن 

متغیرها و ارتباط بین آنها )یعنی وجود فرضیه( از نوع 

چنین با توجه به موضوع، ماهیت این قطعی است. هم

های آمار است و از روش پیمایشینوع  از توصیییپژوهش 

مراحل مختلف پژوهش ر توصییی و آمار استنباطی نیز د

در پژوهش حاضر جامعه آماری  .ه استاستیاده شد

دوم  متوسطه مقطع آموزان دانش هیکلعبارتست از 

 یططلیتحص سططال در تهران شهر 4 منطقه مدارس

بر اساس گزارش  آنها کل تعداد که است 7931-7935
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شهر تهران  4تهیه شده از اداره آموزش و پرورش منطقه 

دانش  ینبر اساس فرمول کوکران و از ب نیر بود و 7111

به صورت  یرینیر به صورت روش نمونه گ 081آموزان

.  به عنوان نمونه انتخاب شد یچندمرحله ا یتصادف

 یاییشهر تهران از لحاظ حوزه جغراف 4اول: منطقه  مرحله

 . مرحلهشد یمبه سه حوزه )شمال، جنوب، مرکز( تقس

 یمدرسه به صورت تصادف 0 یاییدوم: از هرحوزه جغراف

کالس بصورت  9سوم: از هر مدرسه  مرحله. انتخاب شد

 75 ینچهارم: پرسشنامه ها ب . مرحلهانتخاب شد یتصادف

بصورت  یانتخاب ینیر از دانش آموزان کالس ها 71 یال

 شد. یعتوز یتصادف

پرسشططنامه اسططتاندارد   ، از دو هططا گططردآوری داده بططرای 

و کرافططت و پرسشططنامه  ینهططالپ یپرسشطنامه جططو سططازمان 

و  ینهطالپ ) اسطتیاده شطده اسطت     یو عابطد  لیاون یتخالق

 نامه هطا  پرسش نیا. (7331 یو عابد یلاون، 7319کرافت 

 ای پطن  درجطه   اسیط با مق گویه 11و  90 به ترتیب دارای

و  4= زیطاد ، 9=  تاحطدودی ، 0= کم، 7=  خیلی کم)کرتیل

منظور تعیطین روایطی   . بهشده است می( تنظ5= خیلی زیاد

توا استیاده شد که برای این منظور از روایی مح پرسشنامه

به تأیید چند تطن از اسطاتید دانشطگاه رسطید و      پرسشنامه

اصالحات الزم صورت پذیرفت. در مورد روایی سازه نیطز از  

 SmartPLSافططزار روش کمتططرین مربعططات جزئططی و نططرم

استیاده شد. روایی سازه به دو نوع روایی همگطرا و روایطی   

توجه به ایطن کطه در ایطن تحقیطق     شود. با واگرا تقسیم می

شطده( بطرای   )میانگین واریطانس اسطتخرا    AVEشاخص 

اسطت، لططذا روایططی   5/1تمطامی متغیرهططای تحقیطق بططاالی   

شود. عالوه بطر آن یافتطه   های مدل تأیید میهمگرای سازه

-ها نشانگر تایید روایی واگرای ابزار اندازه گیری بطود. هطم  

رونباخ برای سنجش ( و آلیای کCRچنین ضریب پایایی )

آمد که نشان دهنده پایطا بطودن    به دست 1/1پایایی باالی 

های روانسطنجی ابطزار   ابزار اندازه گیری است. نتای  ویژگی

برای متغیرهای پژوهش در جطدول زیطر نشطان داده شطده     

 است:

 

 سنجی ابزار برای متغیرهای پژوهشهای روان. نتایج ویژگی1جدول 

 AVE CR آلفا هاگویه تعداد منبع متغیر بعد

جو سازمانی 

 مدارس

 

 یهروح

به نقل از  (1691) و کرافت نیهالپ

 (1161شیری )

1 087.0 089.1 08..0 

 086.1 .0891 08601 1 ممانعت

 1..08 1..08 08791 1 تیمیصم

 08716 08917 08799 1 جوششعدم 

 08.11 08.01 08.91 1 مراعات

 08601 .087 0.11 1 یریگفاصله

 08716 08.17 0871 1 نفوذ

 .08.0 08791 08907 1 دیتول بر دیتاک

خالقیت دانش 

 آموزان

 یالیس

 (1669) یو عابد یلاون

1. 08601 08..1 08.66 

 08601 08.61 08.60 .1 بسط

 08.16 087.7 08709 .1 ابتکار

 08.11 08.11 .0879 .1 یریپذ انعطاف

 

 

تجزیطه و تحلیطل و تیسطیر    گیت در مرحلطه  در نهایت باید 

فرآیند تجزیطه و  از آمار توصییی و استنباطی شامل  هاداده

معططادالت  یسططاز)مططدل انسیططتحلیططل سططاختارهای کووار

 استیاده شد.  ساختاری( 

 

 

 یافته ها

دانش آموزان مطدارس متوسططه شطهر     یتخالق یزانم

در قالب بخش مدل ساختاری سنجیده شده اسطت.   تهران

جطو مدرسطه   طور که در شکل زیر نمایان است، تاثیر انهم
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 معنی دار است. تهراندانطش آمطوزان مطدارس متوسططه شطهر       یتخالق یزانبر م

 
 . ضرایب تأثیر علی مدل پژوهش0شکل 

ضریب تاثیر علی مدل پژوهش و رابططه متغیطر    0در شکل 

دانش آموزان مطدارس   یتخالق یزانجو مدرسه بر ماصلی 

 PLSدهطد. خروجطی   را نمطایش مطی   تهران متوسطه شهر

هطای فرعطی   تایید کننده فرض اصطلی و همچنطین فرضطیه   

در جطدول شطماره زیطر نمایطان اسطت. از       تحقیق است که

هسطتند، تمطامی    7931بطاالی   tکه تمطامی مقطادیر   آنجایی

 شوند.یمها تایید یهفرض

 های پژوهش. بررسی فرضیه0جدول 

 نتیجه t-value آماره  هضرایب استاندارد شد یه هافرض

 قبول .1.80 0871 مدارس متوسطه شهر تهران خالقیت دانش آموزان ←جو مدرسه 

دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر  یتخالق ← یگروه یهروح

 تهران
 قبول 178.0 0896

 قبول ..178 0897 دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران یتخالق ← ممانعت

دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر  یتخالق ←عدم جوشش 

 تهران
 قبول 1.806 0870

 قبول 1.817 0871 دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران یتخالق ← یمیتصم

 قبول ..198 0891 دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران یتخالق ←مراعات 

دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر  یتخالق ←کناره جویی 

 نتهرا
 قبول 17866 0870

 قبول 178.1 0896 دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران یتخالق ←نفوذ 

دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر  یتخالق ←تاکید بر تولید 

 تهران
 قبول 1.811 0870

 

 و نتيجه گيری  بحث

جطو مدرسطه بطر    نقطش   بررسیپژوهش حاضر، درصدد 

 س متوسطه شهر تهطران دانش آموزان مدار یتخالق یزانم

در باشطد.   ی مطدارس آتط  یازهطای ن گویبتواند پاسطخ  تا بود

ادامه مطابق نتای  پژوهش، بطه تبیطین و تیسطیر فرضطیات     

   یپژوهش ها یها افتهی پژوهش پرداخته می شود.

 

و همکاران، آلکاراسطته و جبطران    ویهمچون آنتون یمحققان

 ،یصططادق پططادخو،یک ،یمططیکر ،یزیططعز ان،یططصططالح، طالچ

 هیفرضطط یهططا افتططهی دیططقشططقایی زاده و همکططاران در تائ

و مطابقطت دارد   یباشد و با آن همخوان یپژوهش حاضر م

 الح، آلکاراسططته و جبططران صطط0174و همکططاران  ویطط)آنتون

، 7939 یمط ی، کر7934 یزیط ، عز7934 انی، طالچ0171

و  ی، قشططقایی زاده، علططو7937 ی، صططادق7930 پططادخویک

 (.7981 یجواد
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ایططن فرضططیه همسططو بططا یافتططه هططای پططژوهش   در تبیططین

رابططه عناصطر   ( می توان اذعان داشت که 7934طالچیان)

دانطش آمطوزان    تیو خالق یلیتحص تیجو مدرسه بر موفق

مثبطت   ریشهر تهران تطأث  0منطقه  رستانیدختر مقطع دب

پطرورش   نطه یتحطوالت در زم  نیآغاز نقطه. بدون شک دارد

 ژهیط و بطه و  یم آموزشط نظطا  دیط در دانش آموزان با تیخالق

 یجطو و فضطا   جطاد یآموزش و پرورش باشد و گام نخست ا

دانطش  در  تیط سالم و مناسطب در مدرسطه اسطت تطا خالق    

در  تیخالق نیدهد. بنابرا شیآموزان را فراهم نموده و افزا

مطا از نظطام    است معقول که جامعه یدانش آموزان انتظار

 یطیراآموزش و پرورش خود دارد و بهبود جو مدرسطه شط  

شطرط   نی. همچنسازدیم ایمه تیفعال نیا یمناسب را برا

آن که مدارس وظییه خطیطری را کطه بطه دوش     یالزم برا

آن هاست به نحو احسن انجام دهند، آن است کطه از جطو   

 شد،   انیبا توجه به آنچه که ب .برخوردار باشند یمطلوب

 

نظطام  مطلطوب را در   مدرسطه و جطو   دانش آمطوزان اهمیت 

نمی توان نادیطده گرفطت. بطا وجطود جطو       و پرورشآموزش 

را  آموزشططیاهططداف  دانططش آمططوزان، مططدارسمطلططوب در 

در  موفقیت و پیشطرفت همانند اهداف خود دانسته و برای 

 مطدارس و احترام به ارزش هطای   امور آموزشی و تحصیلی

ترتیب بطا تعهطد بیشطتری     ایناهمیت خاصی قائل است به 

به ططور   مدرسهچرا که جو  ؛وظایف خود را انجام می دهد

 دانطش آمطوزان در مطدارس   مستقیم و غیر مستقیم توسط 

درک شده و روی انگیزش و رفتارشان تأثیر می گذارد. می 

انطدازه ای اسطت کطه در     بطه  مدرسهتوان گیت اهمیت جو 

تعهدشان تأثیر دارد به نحوی  زانو می دانش آموزانروحیه 

که در آن مدیر  مطلوب یعنی جوی مدرسهکه با وجود جو 

بطا یکطدیگر رفتطار صطادقانه ای      معلمان و دانش آمطوزان و 

در رسططیدن بططه  نظططام آمططوزش و پططرورشداشططته باشططند، 

ی جطو سطازمان   نکطه یا نظربطه  اهدافش موفق تر خواهد بود.

 انیط جر نظطام آموزشطی   یجا یجا همه ابعاد و در مدارس

حالططت  در سططلوک و یگططذار ریضططمن تططاث نیدارد، بنططابرا

دهطد.   یم قرار ریتأث تحت زین آنها را ی دانش آموزانرفتار

 شطود  انضعف آنط  ای زشیتواند موجب انگ یم راتیتاث نیا

دانطش آمطوزان    و خالقیطت  که در هر صطورت در عملکطرد  

در واقع آموزش و پرورش رکطن اساسطی    نمایان می گردد.

آمططوزش و  جامعططه انسططانی اسططت و از اهططداف عمططده آن،

نططان خططالق و ارتقططاء پیشططرفت  پططرورش کودکططان و نوجوا

تحصیلی آنان است. یافتطه هطای پطژوهش در ایطن زمینطه      

دهد کطه عوامطل متعطددی در بطروز خالقیطت در      نشان می

کنند، کطه یکطی از مهمتطرین    دانش آموزان نقش بازی می

عواملی که میزان خالقیت دانش آموزان را تحت تاثیر قرار 

 ایطن  ن درمی دهد، جو موجطود در مدرسطه اسطت. بنطابرای    

 آزمطودن  و حاضطر  پطژوهش  در داده ها تحلیل از بعد بخش

 کطه  گشطت  حاصل نتایجی پژوهش، های فرضیه از یک هر

 مقایسطة  و ها فرضیه این از کدام هر ذکر با قسمت این در

 و درسطت  تیسیر در سعی پیشین، تحقیقات نتای  با آن ها

 .است شده نتای  دقیق

 جو مدرسه شته اند کهفیدان و اوزتاک در پژوهشی بیان دا

ها،  دهیا یایشامل مزا یسازمان یبا خروج ینوآور یبرا

 مشتریانکارکنان و  تیو رضا یقابل توجه یها ینوآور

از اثر  دهیچیپ یکاربرد یخدمات مربوط و برنامه ها

 .(0175در رابطه است )فیدان و اوزتاک  خدمات یبخش

خالق  که تیکر افتندیدر یو همکاران در پژوهش ویآنتون

و در  یروانشناخت یتواند باعث سالمت جسم، سازگار یم

در  یلیتحص شرفتیموثر باشد و باعث پ یسطح سرزندگ

با هم ارتباط  رهایمتغ نیا نیدانش آموزان شود بنابرا

 نگیچبه زعم  (.0174و همکاران  ویآنتون) دارند میمستق

 ،یریپذ سکیر یشرق یآموزان کشورهادر دانش

اقتدار  دنیو به چالش کش یریادگیال فراشناخت، انتق

 رییتغ یآموزش یبرنامه ها دینگاه داشته شده و با فیضع

دانش آموزان  تیالقمهار شود تا خ یکند و موانع فرهنگ

  .(0177 نگیچ) شکوفا گردد

 دانطش  تیخالق رجو مدرسه ب یافته های بدست آمده تاثیر

ئید مورد تا مقطع متوسطه دوم شهر تهران مدارس آموزان

شطرط الزم   هطوی و فورسطایت  از آنجا که به زعم  قرار داد.

-مدارس وظییطه خطیطری را کطه بطه دوش آن    که برای آن
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 جطو از کطه  ، آن اسطت  احسن انجطام دهنطد   نحو هاست به

جطو سطازمانی مدرسطه    در واقطع   و باشندبرخوردار  یمطلوب

خصوصیات درونی یک مدرسطه   مجموعه ای از ویژگی ها و

است که مدارس را از یکطدیگر متمطایز و   و محیط آموزشی 

بطا  . لطذا  بر رفتار و عملکرد نیروی انسانی مدرسه موثر است

در  کنتطرل یکی از عوامل قابطل   توجه به اینکه جوّ سازمانی

 کطه زمینطه و بسطتر الزم را در ایجطاد     باشطد ها مطی سازمان

با جو مطلوب فراهم مطی کنطد کطه ایطن موضطوع،      مدارس 

دانططش را در  درسبططه القمنططدی دلبسططتگی و عموجبططات 

پیشطرفت تحصطیلی و    قیطر نیو از ا فراهم ساخته آموزان

بطا وجطود   دهد. بعبارتی دیگطر  افزایش میرا ها آن خالقیت

را  آموزشطی اهطداف   دانش آمطوزان ، مدارسجو مطلوب در 

 موفقیطت و پیشطرفت  همانند اهداف خود دانسطته و بطرای   

ا کطه جطو   چطر مطی باشطند،   اهمیت خاصطی قائطل    تحصیلی

دانطش  به ططور مسطتقیم و غیطر مسطتقیم توسطط       مدرسه

در  و رفتارشان هدرک شده و روی انگیز آموزان در مدارس

در نقططه  تطأثیر مطی گطذارد.     امور تحصیلی و بروز خالقیت

 همطه ابعطاد و   در ی مطدارس جو سازمان نکهیا به نظرمقابل 

 ریضطمن تطاث   نیدارد، بنابرا انیجر امور مدارس یجا یجا

 زیط ن آنها را ی دانش آموزانحالت رفتار در سلوک و یرگذا

توانطد موجطب    یمط  راتیتطاث  نیا ،دهد یم قرار ریتأث تحت

که در هطر صطورت در عملکطرد     شود انضعف آن ای زشیانگ

تحصیلی و بروز فعالیت های خالقانه دانش آموزان نمایطان  

دانطش آمطوزان خطالق    همچنین از نگاهی دیگطر   می گردد.

 ،یو جستجوگر یکنجکاو شرفت،یپ یباال برا زهیانگ یدارا

 بطا یکطردن، ز  یزنطدگ  یپشتکار و انضباط، شوق فراوان برا

فعطال   لیط قوه تخ یو دارا یپسند و عالقه مند به آثار هنر

که زمینطه بطروز تطک تطک ایطن عوامطل در جطو        باشند  یم

سازمانی مدارس نهیته است که وجود جو مطلطوب سطبب   

ن پرورش دانش آموزان خالق تقویت این عوامل و در پی آ

 .  (7381 هوی و فورسایتمی شود )

شطود کطه    یاطالق م یتیبه وضعاز آنجا که روحیه گروهی 

همه دانش آموزان و عوامل مدرسه شطامل مطدیران،   در آن 

در محطیط و   گریکطد یاز کار بطا  معلمان و کارکنان مدارس 

، که این موضوع سبب مطی شطود   برند یلذت م جو مدرسه

بروز خالقیت در دانش آموزان تمطامی عوامطل و    در صورت

دست اندرکاران مدرسطه از خالقیطت هطای دانطش آمطوزان      

حمایت و پشتیبانی کرده و نیازها و ابزارهای مطرتبط را در  

اختیار دانش آموزان قطرار دهنطد از آنجطا کطه ممانعطت یطا       

کطه در آن   بازدارندگی فعالیطت هطای را در بطر مطی گیطرد     

 ریپرمشغله، دست و پطاگ  و مسائل درسیتمرین ها  معلمان

کطه در   دنکن یم لیتحمدانش آموزان را به  یضرور ریو غ

تمامی وقت و انرژی دانش آموزان را هطدر   امور نیا پی آن

خالقانطه دانطش    های تیفعالبروز مانع و مزاحم  می دهد و

وارد می آنها  آموزان شده و تبعاتی را بر پیشرفت تحصیلی

بطه عطدم مشطارکت در امطور      لیتماه بعدم جوشش سازد. 

کطه بطه آن عطدم    توسط دانش آمطوزان اشطاره دارد   مدرسه 

لطذا ایطن عطدم مشطارکت و بطی       .ی شطود گیته مط  زیتعهد ن

انگیزگی در امور مدرسه به امور تحصیلی و آموزشی آن ها 

نیز سرایت کرده و بدلیل بی تیاوتی بوجود آمده در افکار و 

مطی گطردد.    ز خالقیت در آنهطا رفتار دانش آموزان مانع برو

روابط گطرم، دوسطتانه،    شامل رفتارهای نظیر نیز تیمیصم

همه در دانش آموزان، معلمطان   انیم ندیو خوشا یاجتماع

، که این صمیمت سبب می شود دانش شود یاطالق م و...

آموزان احساس تعلق به مدرسه کطرده و افکطار خطود را در    

ر بیاندازنطد. مولیطه   جهت خالقیت در امور اطراف خود بکطا 

بین دانطش آمطوزان در    به رفتار دوستانه و گرممراعات هم 

، که همطانطور  شود ینسبت داده م محیط آموزشی مدارس

که قبالً نیز بیان شطده ایطن روحیطه سطبب انگیطزه دانطش       

آموزان برای پیشرفت تحصطیلی و بطروز خالقیطت در آنطان     

اشطاره   هطای بطه رفتطار   خواهد نمود. همچنین کناره جویی 

خطود   همطدیگر و حتطی معلمطان    ازدانش آمطوزان   که دارد

و مقررات، حاکم  نیقوان هستندو عالقمند  ردیگ یفاصله م

. لذا دنطبق مقررات عمل کن و معلمان بر جو مدرسه باشد

این مقررات و قوانین از بطروز خالقیطت و ارائطه ایطده هطای      

ل جدید در ذهن دانش آموزان کاسته و در بلندمدت بطدلی 

خشک بودن این مقررات سبب دلزدگطی دانطش آمطوزان و    

 یایط بطه رفتطار پو   افت تحصیلی آنان می گطردد. نیطوذ هطم   
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که در این رفتار  اشاره دارددانش آموزان در محیط مدرسه 

 جادیدر ا ینمونه قراردادن خود سع قیاز طر دانش آموزان

کطه بطدون شطک ایطن      سایر دانش آموزان دارنطد در  زهیانگ

ب ایجاد رقابت در کارهای ابتکاری و نوآورانطه و  موضوع سب

در پی آن بروز فعالیت های خالقانه توسط دانطش آمطوزان   

می گردد و جو خالقیت در محیط مدرسه جاری می شطود  

که این موضوع در زمینه امور تحصیلی نیز صطدق کطرده و   

سبب ابجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مطی  

 ینشطان دهنطده سرپرسطت    دیط بر تول دیکتاگردد. در نهایت 

در محطیط مدرسطه مطی     یو رفتار آمرانه و دسطتور  کینزد

باشد که این موضوع به بطروز خالقیطت بوسطیله ارتباططات     

 بوجود آمده کمک می کند.  

از آنجا که مدیران و مسئولین در نهایت پیشنهاد می شود 

 یمدارس زمینه تشویق الزم را جهت استیاده از روش هطا 

دانطش   نو جطذاب را در میطا   یطه بطا روح  ی،پر انرژ یستدر

و  یدرس مدارس پرانرژ یفراهم کنند، تا کالس ها آموزان

بطروز   یو بسطتر الزم بطرا   ینطه شاداب به اجرا گذاشته و زم

حس لذت بردن از  یجادا یلهدر دانش آموزان بوس یتخالق

شطود  پیشنهاد مطی همچنین .در آنان را فراهم کنند یزندگ

 یواحطدها  یطدی متشکل از کارشناسطان کل  هایییتهکه کم

مختلف آموزش و پرورش مدارس کشور جهطت حضطور در   

مطدارس   یجطو سطازمان   ابعادممانعت از  یبررس یپروژه ها

و  سطازی یطاده کطار باعطث سطهولت پ    یطن شود، که ا یلتشک

مقاومطت کمتطر    یطا جو مناسب، عدم مقاومطت   یزیربرنامه

مطدارس و معلمطان در    نیراآنها، مطد  یندانش آموزان، والد

 یطر روش ها از نقطه نظطر درگ  ینا یتو جامع ییراتبرابر تغ

 یدرسط  یدر کطالس هطا   یمختلف آموزش یکردن واحدها

 .گرددیمدارس م
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Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of school climate on the 

creativity of high school students in Tehran in 1396. The research method was applied for 

the purpose of the research and the method of data collection was descriptive-survey. The 

statistical population of the study consisted of 1,000 secondary school students in district 

4 of Tehran in the academic year 1396-1395. Among them, using Cochran's formula and 

multi-stage random sampling method, 280 subjects were considered as sample size. . The 

method of data collection was based on the Hallipin & Kraft Standard Organizational 

Climate Questionnaire (1963) and O'Neill & Abedi's Inventory of Creativity (1996). 

After collecting questionnaires, data analysis and testing of hypotheses were done using 

structural equation modeling method and using Smart PLS 2 software in two parts of 

measuring model and structural part. In the first part, technical characteristics of the 

questionnaire including reliability, convergent validity and divergent validity of PLS-

specific questionnaire were investigated. In the second part, the software's significant 

coefficients were used to examine the research hypotheses. Finally, the findings of the 

study confirmed the effect of school climate and its octagonal dimensions on the 

creativity of high school students in Tehran. 

 

Keywords: school atmosphere, creativity, intimacy, lack of boost. 

 


