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گری شادکامی و خالقیت بر اساس جو مدرسه با میانجی بینییشپ
زان اجتماعی دانش آمو -درگیری تحصیلی و شایستگی هیجانی

 دختر دبیرستانی

 3پاشا شریفی حسن ،2پروین کدیور، 1وند فاطمه امامقلی

 88/30/0011تاریخ پذیرش:  30/30/0018تاریخ وصول: 

 چکیده
لی و گری درگیری تحصیشادکامی و خالقیت بر اساس جو مدرسه با میانجی بینییشاز این پژوهش پهدف 

 . روش تحقیق همبستگی از نوع معادالتبوداجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی  -شایستگی هیجانی
-11ساله مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی  08تا  01آموزان دختر دانشساختاری است. از کلیه 

 آموزان موردبررسیای انتخاب شدند. دانشچندمرحله یانفر به شیوه تصادفی خوشه 808تعداد  0011
درگیری تحصیلی ریو  SECQ (8308،): آموز زو و جیاجتماعی دانش -شایستگی هیجانی یهاپرسشنامه

شادکامی SCASIM-St، (8301 ،)پرسشنامه جو و هویت مدرسه  (،0018خالقیت عابدی )، (8300)
آماری: از همبستگی پیرسون و  یهاوتحلیل روشمنظور تجزیهبه ( را تکمیل کردند.0111) OHIآکسفورد 

 𝑅2=%00 اندازهشده در این مطالعه متغیر شادکامی بهبر اساس مدل ارائه .مدل معادالت ساختاری استفاده شد
ل آموزان بیشترین اثر کاجتماعی دانش -تبیین گشت. شایستگی هیجانی 𝑅2=%08اندازه متغیر خالقیت به

( 813/3( و سپس درگیری تحصیلی )000/3ازآن جو مدرسه )آموزان پس( را بر میزان شادکامی دانش800/3)
( را بر میزان خالقیت 108/3آموزان بیشترین اثر کل )اجتماعی دانش -بر عهده دارد. شایستگی هیجانی
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( بر عهده دارد. با توجه به 880/3( و سپس درگیری تحصیلی )811/3ازآن جو مدرسه )زان، پسآمودانش
یرهای عنوان متغآموزان بهاجتماعی دانش -نتایج این پژوهش، ارتقاء جو مثبت مدارس و شایستگی هیجانی

 گیرد.  وپرورش قرارآموزش هاییتآموزان در اولوبر خالقیت و شادکامی دانش یرگذارمهم و تأث

آموز، اجتماعی دانش –شادکامی، خالقیت، جو مدرسه، شایستگی هیجانی :واژگان کلیدی
 .درگیری تحصیلی

 مقدمه
س نظریه . بر اسادانندیشناسان خالقیت را یکی از پنج مهارت اساسی زندگی مبعضی از روان

به  0و نگرش 8صورت عمده یک تصمیم(، خالقیت به8303)  0گذاری استرنبرگسرمایه
از زندگی است که فرد  اییوه(، خالقیت ش8308زندگی است تا توانایی. ازنظر استرنبرگ )

( نقل از رحمانی 0118. استرنبرگ و لو بارت )دهدیطور مرتب مورداستفاده قرار مبه
 -و رویکرد بافت 0محور -(، رویکردهای مختلف خالقیت را در دو نوع: رویکرد فرد0018)

ر اند. با توجه به اهمیت عوامل فردی و اجتماعی خالقیت، کردهسازی مفهوم 8محو
گ ک8300)  1پژوهشگران دیگری ازجمله ژانک و استرنبر (، ترکیب 8300)  1( و ژان

نظریه  8یاقتصاد هاییهبر نظرمحور را پذیرفته و با تکیه -محور و بافت -رویکردهای فرد
س این نظریه افراد خالق کسانی هستند اند. بر اساگذاری خالقیت خود را ارائه دادهسرمایه
 هاهیدگرایش و توانایی خرید ارزان و فروش گران را در حیطه ا یاصورت استعارهکه به

د، شده یا موردتوجه نیستناست که شناخته هایییدهدارند. خرید ارزان به معنای جستجوی ا
فرد  ، ولیشوندیقاومت روبرو مابتدا با م هایدهچنین ااما توانایی بالقوه رشد رادارند؛ این

ین . بر مبنای اداردیرا عرضه م اشیدهها سرانجام اخالق با ایستادگی در برابر این مقاومت
نظریه خالقیت ترکیبی از شش عامل زیر بنایی مختلف ولی مرتبط به هم است. این عوامل 
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است. آنان  1و محیط 8، انگیزش0، شخصیت0تفکر یها، سبک8، دانش0شامل توانایی عقلی
همچنین بیان داشتند که بروز خالقیت مستلزم ترکیب عوامل یادشده و نه صرفاً مجموع این 

به  ؛0118 ،1عوامل هست و تعامل این شش عامل غالباً غیرخطی است. )استرنبرگ، لوبارت
 شفکری خالقانه، بدون داشتن حداقل هو(؛ به این معنی که داشتن سبک8300 ،نقل از ژانک

سازی و پرورش دارد. از نظر . خالقیت نیاز به آمادهگرددیمتوسط موجب بروز خالقیت نم
موجب خالقیت گردد: الف( کمک به  تواندی(، محیط از سه طریق م8301) 8مرت و کوک

خالقانه ج( مبنایی برای  هاییدهخالقانه ب( حمایت از ا هاییدهتحریک و ایجاد ا
وجود همیشه محیط خالقیت را پشتیبانی خالقانه. بااین ایهیدهگذاری و توسعه اارزش

د ها را برای بروز عقایفرد باید آمادگی رویارویی با چالش هایییط، در چنین محکندینم
دهد که مطالعات وی و لوبارت ( نشان می8300اش داشته باشد. سیر مطالعات ژانک )خالقانه

بوده است و تنها یک منبع محیطی را در نظر  (، بیشتر درزمینه عوامل فردی خالقیت8300)
( به این شکاف یا غفلت از 0018اند. در مطالعات بعدی رحمانی، کدیور و همکاران )گرفته

ها همچنین بر اساس پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اند. آنعامل محیطی اشاره نموده
د یابی موارد فرضی( مورد تائیگانه( و عمل )ارزوجود شکاف بین نظریه )اهمیت منابع شش

ر فردی و محیطی تأثیرگذار ب هاییژگیبعدی و یهااست؛ و پیشنهاد نمودند که در پژوهش
، شوندیصورت تعاملی موردبررسی قرار گیرد. افراد خالق وقتی با مشکل روبرو مخالقیت به

ر به حل خالق قاد ، بنابراین بهتر از افراد غیرکنندیمختلف برای حل مشکل پیدا م یهاراه
که فرد خالق شادکام باشد بیشتر است. حمایت اجتماعی فزاینده، مسئله هستند. احتمال این

 ای پایدار ازآمیز، همگی بازدهمسئله گشایی موفقیت یهاعلمی و تجربه یهافرآورده
به خود به نوبه تحول و رشد شخصی کمک کنند. این امر به توانندیشادکامی هستند که م

افراد  هایی است کهطبعی و شادکامی ازجمله ویژگی. شوخشودیتر منجر ممثبت هاییجانه

                                                           
1. Intellectual abilities 

2. Knowledge 

3. Style of thinking 

4. Personality 

5. Motivation 

6. environment 

7. Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. 

8. Mert, E., & Kök, S. B 
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طبعی نیز زمینه رشد خالقیت را فراهم . شادکامی، شوخدهندیخالق به آن اولویت م
 (.0010 به نقل از شریفی، نجفی زند،(؛8338، ) 0. )آالن کارآورندیم

 -شادکامی یک مفهوم سلسله مراتبی و چندبعدی است و از اجزای شناختی، هیجانی
متخصصان و اندیشمندان تالش زیادی برای تعریف این مفهوم شده است. اجتماعی تشکیل

وجود توافقی در زمینه تعریف و اهمیت شادکامی ایجاد نشده است. آرگایل اند. بااینکرده
ه اضافها، دردها و ترکیبی از حداکثر عواطف مثبت بهت، شادکامی را مجموع لذ(8300)

حداقل عواطف منفی تعریف نموده است. از دیدگاه وی، افراد شادکام دارای الگوی تفسیر 
کننده هیجانات مثبت، معنا بخشی به زندگی و مولد حس ارزشمندی هستند. اتفاقات تسهیل

، ناشاد تفاوت دارند و از بازدهی فردی آنان ازنظر ساختار فکری، قضاوت و انگیزش با افراد
 مثبت موجب هاییجانخانوادگی، شغلی، تحصیلی و اجتماعی باالتری برخوردارند. ه

فردریکسون . ددگریعادی و معقول فکر، آفرینندگی و کنجکاوی بیشتر م هاییوهگسترش ش
ذت، برافزایش ل که ییهاهیدوطبقه کلی: نظر شادکامی را در یهاهی(، نظر8300) 8و همکاران

و  ندادهیعواطف مثبت، تعادل عاطفی، هیجانات مثبت و رضایت از زندگی تأکید ورز
شکوفایی، ، خودهالتی، فضهاتیهایی چون رشد قابلمبتنی بر سعادتمندی، مؤلفه یهاهینظر

سازی نمودند. از دیدگاه آنان، نظریه ، مفهومشوندیهدفمندی و معناداری زندگی را شامل م
 ندی است.گرایی و سعادتم( رویکردی تلفیقی از دودسته نظریه مبتنی بر لذت8330سلیگمن )

بر اساس تعدادی از تحقیقات رویکرد تعاملی، ازجمله عوامل تأثیرگذار بر شادکامی 
 فردگرا، افراد یهاعنوان نمونه، در فرهنگها هستند. بهافراد، اعتقادات فرهنگی و ارزش

های که در فرهنگدرحالی دانندیبه موفقیت و احساس استقالل م بییاشادمانی را دست
به اهداف زندگی و حفظ روابط با دیگران تلقی  یابیگرا شادمانی را وابسته به دستجمع

(، داتو و 8308و همکاران ) 0(. در همین راستا، مردین آگر8301 ،0)داتو و کینگ کنندیم
پردازی شادکامی، ارتباطات اجتماعی را ازجمله ریهعنوان پیشگام در نظ(، به8301کینگ )

 آموزان. تعدادی از تحقیقات در زمینه شادکامی دانشدانندیعوامل مؤثر بر شادکامی م
(، بیان داشتند برخی از ابعاد 0013مثال، صحراییان و همکار )عنوانصورت پذیرفته است به

                                                           
1. Car, Alan 

2. Fredrickson 

3. Datu, King, & Valdez, 

4. Merdin-Uygur, E, et. al 
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ادکامی بینی شطور مستقیم قدرت پیشآموز و همچنین انتظارات معلم بهتعامل معلم، دانش
( عوامل فیزیکی، عاطفی، اجتماعی، فردی، آموزشی، 0010رادارند. همچنین نیاز آذری )

السی، ک هاییتتعامل بین معلم و شاگردان، جوسازمانی حاکم بر مدرسه، مشارکت در فعال
 اند.آموزان مؤثر دانستهعضویت در گروه را بر شادکامی دانش

رای شده است. بمختلفی انجام یهاابطه بین شادکامی و خالقیت نیز پژوهشدر مورد ر
( مشخص شد که بین ابعاد 0010حیدری ) ( و0010آبادی، )مثال، در تحقیق کرمی، علی

می و اجتماعی با شادکا -خالقیت با شادکامی و بین ابعاد متغیرهای شایستگی هیجانی
 خالقیت با شادکامی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

، ها اشاره گردیدشده در زمینه شادکامی که به تعدادی از آنمطرح هاییدگاهعالوه بر د
اند. نظریات دیگری درصدد تبیین شادکامی در محیط آموزشگاهی برآمده در حال حاضر

( بر اساس نظریه خود تعیین گری 8300) 0و همکاران بوریگلاست هاییافتهگونه که همان
( نشان داد 8330( و نظریه گسترش و ساخت هیجانات مثبت فردیکسون )8333دسی ورایان )

. طبق نظریه گرددیی در دانش آموزان مکه تجارب مثبت آموزشگاهی موجب شادکام
عنوان حمایت احساسی و رفتاری است اجتماعی، حمایت خودمختاری به-یادگیری هیجانی

که معلمان برای شناسایی، پرورش و حمایت از خواسته و احساس استقالل دانش آموزان 
. نتایج ذاردگآموز در کالس درس تأثیر میکنند، بر کیفیت روابط معلم و دانشارائه می

هتر اجتماعی در مدرسه ب -که دانش آموزان دارای شایستگی هیجانی دهندیتحقیقات نشان م
سالی عملکرد بهتری نسبت به ، حتی در سطوح باالتر، در زندگی بزرگکنندیعمل م
 دهندیاجتماعی برخوردار نیستند نشان م -که از شایستگی هیجانی یآموزاندانش

اجتماعی بر شادکامی و هدفمندی  هاییستگی(. آموزش شا8301 ،نو همکارا 8)دیویدسون
اجتماعی هستند زیرا  -(؛ معلمان عنصر حیاتی یادگیری هیجانی0013 ،مؤثر است )کسروی

 د )وست،اجتماعی هستن -مربیان برنامه درسی مبتنی بر یادگیری هیجانی ترینیآنان اصل

 دهندت با معلمان خود را گزارش می(. دانش آموزان دارای شادکامی ارتباط مثب8301
 -هیجانی هاییستگی. با توجه به اهمیت شا(8301 0های اقتصادی و توسعهسازمان همکاری)

                                                           
1. Stiglbauer, B, et. al 

2. Davidson 

3. OECD 
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یابی توجه است که توجه کمتری به ارزخصوص درزمینه موفقیت تحصیلی جالباجتماعی به
 (.8301آمده است )دیویدسون، عملبه هایستگیاز این شا

ماعی اجت -متغیرهای دیگری که با خالقیت، شادکامی، شایستگی هیجانیازجمله 
آموزان و جو مدرسه رابطه دارد درگیری تحصیلی است. درگیری تحصیلی دانش
یادگیری  یتآموزان در فعال(، به دخالت فعال دانش8300، 0آموزان از دیدگاه )ریودانش

ت شناختی، هیجانی، رفتاری و عاملی عنوان یک ساختار چندبعدی ازجملهشود و بهگفته می
اند درگیری تحصیلی با عملکرد مثبت رابطه دارد و عدم درگیری است. تحقیقات نشان داده

نقل از شرنوف و  ؛8338). کلی گرددیتحصیلی دانش آموزان منجر به عملکرد ضعیف م
 کعنوان چارچوبی برای درک علل تر( معتقدند درگیری تحصیلی به8301همکاران، 

شدت تحت تأثیر قرار داده و با یادگیری را به هاییطانعطاف محتحصیل و موضوع قابل
و  0(، کینگ8301) 8ها، خالقیت و تقاضاهای مدرسه رابطه دارد. هفینروآنتارامینشایستگی

(، معتقدند افراد دارای شادکامی باال درگیری 8301)  0( و داتو و کینگ8308همکاران )
(، حمایت 8300(، ریو )8301و همکاران ) 8. آنسونگدهندیخود نشان متحصیلی بیشتری از 

 1. تاربتسکی و همکارانگرددیمعلم، همساالن، موجب درگیری تحصیلی دانش آموزان م
های مبتنی بر سالمت ذهنی آموزان؛ برنامهاجتماعی دانش -( شایستگی هیجانی8301)

که  طور. همانگذاردییلی آنان تأثیر م( بر میزان درگیری تحص8301) 1شوشانی و همکاران
آموز کننده و روابط سالم معلم و دانشدر باال ذکر شد، جو کالس درس، محیط حمایت

اجتماعی، درگیری  -نقش مهمی در پرورش خالقیت، شادکامی و شایستگی هیجانی
ی هآموزان دارند. مطالعات اولیه در این حوزه حاکی از پیچیدگی و چندوجتحصیلی دانش

عنوان نمونه، آیا خالقیت و شادکامی متأثر بودن متغیرهای موردبررسی در پژوهش دارد، به
ماعی اجت –آموزان است؟ آیا شایستگی هیجانی از عوامل بافتی یا متغیرهای فردی دانش

ارد؟ بر شادکامی و خالقیت آنان د یادانش آموزان و درگیری تحصیلی اثر مستقیم یا واسطه

                                                           
1. Reeve 

2. Heffner & Antaramian 

3. King 

4. Datu, King, & Valdez, 

5. Ansong 

6. Tarbetsky 

7. Shoshani 
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( هم ازلحاظ 8300و همکاران ) 0بوریگل(، است8301موجود، داتو و کینگ )های شکاف
روز نمودن آگاهی و اطالعات از عوامل فردی و بافتی نظری و هم از بعد کاربری ضرورت به

مدارس و استاندارهای آموزشی و تولید یا بازنگری در ابزار سنجش دارد، عالوه بر این، با 
زمان به عوامل اجتماعی و فردی در خالقیت ت پرداختن همتوجه به خألهای موجود، ضرور

 یاهپردازی و هم از جهت کاربردی افقتواند هم از جنبه نظریهآموزان میو شادکامی دانش
سازی جدیدی پیش روی برنامه ریزان آموزشی بگشاید و متصدیان تعلیم و تربیت را به دوباره

ودشان و مقتضیات زمان است ترغیب نماید، نقش خود که برخاسته از نیاز خ هاییژگیو
ساس شادکامی و خالقیت بر ا بینییشپ بنابراین، این پژوهش با ارائه مدل ساختاری درصد

آموزان  اجتماعی دانش -گری درگیری تحصیلی و شایستگی هیجانیجو مدرسه، با میانجی
 .دختر دبیرستانی است

بر اساس مدل  توانیآموزان را مانششادکامی د -0اند از: پژوهش عبارت هاییهفرض
تحصیلی،  درگیری گرییانجیاجتماعی معلم با م -پیشنهادی جو مدرسه و شایستگی هیجانی

آموزان را بر خالقیت دانش -8کرد.  بینییشآموزان پاجتماعی دانش -شایستگی هیجانی
 یگرییانجاجتماعی معلم با م -اساس مدل پیشنهادی جو مدرسه و شایستگی هیجانی

رح نظری کرد. ط بینییشآموزان پاجتماعی دانش -درگیری تحصیلی، شایستگی هیجانی
 به تصویر کشیده شده است. 0پیشنهادی مطالعه شده، در نمودار 

                                                           
1. Stiglbauer 
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 الگوی پیشنهادی پژوهش .1نمودار 

 روش
 بینیشیمطالعه حاضر یک تحقیق همبستگی از نوع معادالت ساختاری است که در آن به پ

 درگیری تحصیلی و شایستگی گرییانجیشادکامی و خالقیت بر اساس جو مدرسه با م
اجتماعی دانش آموزان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را دختران  -هیجانی

مشغول به تحصیل بودند،  11-11دبیرستانی مدارس دولتی شهر تهران که در سال تحصیلی 
نمونه به ازای  83تا  03الت ساختاری برابر با تعداد . حجم مناسب برای معاددهدیتشکیل م

آموز دختر نفر دانش 808لذا  .(0088 ،0هومنشده در مدل است )هر متغیر آشکار استفاده
دبیرستانی نمونه پژوهش حاضر را تشکیل دادند که در آن حداقل حجم نمونه الزم برای مدل 

ن و بود. بعد از تخمی یاگیری تصادفی خوشهمعادله ساختاری رعایت شده است. روش نمونه
زوو جی: آموز اجتماعی دانش -: شایستگی هیجانییهانامهانتخاب حجم نمونه، پرسش

SECQ (8308( درگیری تحصیلی ریو ،)پرسشنامه جو و 0018(، خالقیت عابدی )8300 ،)
(، به نمونه انتخابی 8330)OHI (، شادکامی آکسفورد 8301، )SCASIM-Stهویت مدرسه 

درصد سوا  03پاسخ: در این مطالعه افرادی که بیشتر از تحویل و تکمیل گردید. موارد بی

                                                           
1  . Human 
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ا بدون پاسخ گذاشته بودند، از تحلیل کنار گذاشته شدند. در بقیه موارد الت پرسشنامه خود ر
شده کمتر از این مقدار بود با استفاده از شیب رگرسیون در ابتدا که میزان داده گمدرصورتی

شده از مطالعه را محاسبه و وارد تحلیل استفاده یهاشده را برآورد و سپس شاخصنقاط گم
 ها بیشتر از دو ونیم انحرافپرت: در این مطالعه افرادی که نمره آن یاهساختاری گردید. داده

از متغیرهای وابسته بود از تحلیل ساختاری کنار گذاشته شدند.  تریینمعیار باالتر و یا پا
گی که از همبستناهمسانی واریانس: ناهمسانی واریانس در معادالت ساختاری با توجه به این

و از طرف دیگر واریانس همبستگی برابر  شودیلعه استفاده ممتغیرهای موجود در مطا

1با

√𝑛−1
ده در ششده در این مطالعه بدون مقادیر گمکه متغیرهای تحلیل یی، هست و از آنجا

شده بودند و حجم نمونه با یکدیگر برابر هست، ناهمسانی واریانس در این مطالعه نظر گرفته
آماری از مدل معادالت  یهاوتحلیل روشمنظور تجزیهوجود نداشت. در پژوهش حاضر به

 -خالقیت، درگیری تحصیلی، شایستگی هیجانی ساختاری استفاده شد که در آن شادکامی،
ها نهای آشده است و مؤلفهعنوان متغیرهای مکنون در نظر گرفتهاجتماعی و جو مدرسه به

 یریگها )متغیرهای اندازهعنوان معرف آنکه برگرفته از سوا الت دارای بار عاملی باالبود به
 شدند. شده( لحاظ

 عبارت بودند از:ابزارهای مورداستفاده در پژوهش 
: پرسشنامه جو و هویت مدرسه ویژه St-SCASIM0 پرسشنامه جو و هویت مدرسه

( که روابط، رشد 0110) 8بر اساس چارچوب نظریه موس )St-SCASIM(دانش آموزان 
 ، همچنین رویکرد هویتدهدیشخصی و سیستم مدیریتی در مدرسه را مورد ارزیابی قرار م

 0(، توسط لی0181) و همکاران (، ترنر0111) 0گروهی تاچفل و ترنراجتماعی به فرآیندهای 
 یسنجروان هاییژگیبرای به دست آوردن و شده است.ساخته (،8301) و همکاران

روایی آن ، توسط سازندگان پرسشنامه (SCASIM-St)پرسشنامه جو و هویت مدرسه 
و  1، ترنریشناسزشی و روان( و تست استاندارهای آمو8300) 8وسیله مقیاس رشد دیویلزبه

                                                           
1. school climate and school identification measure–student 

2. Moos 

3. Tajfel &Turner 

4. Lee 

5. Devellis 

6. Turner 
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اده اعتبار این پرسشنامه با استف ( مورد تأیید قرارگرفته است.8300(، )ادیت، 0181همکاران )
از روش باز آزمایی بعد از یک ماه و یک سال مورد تأیید قرارگرفته است و با سایر ابزارهای 

سؤال هست.  08دارای پرسشنامه جو و هویت مدرسه:  مدرسه دارای روایی همگرا بوده است.
)کامالً عبارت است از: لیکرت  یادرجه 1صورت طیف بهاین پرسشنامه  یگذارشیوه نمره

( و )کامالً 8(، )موافقم 0(، )تا حدی موافقم 0(، )تا حدی مخالفم 8(، )مخالفم 0مخالفم 
اخ رسشنامه از ضریب آلفای کرونب(، است. در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی پ1موافقم 

و روش باز آزمایی و برای تعیین روایی عاملی آن از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی 
استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و 

یایی پرسشنامه از است. پا 18/3تا  10/3آن بین  هاییاسضرایب آلفای کرونباخ در زیر مق
نتایج تحلیل عاملی  به دست آمد. داریمعن>p 330/3که در سطح  10/3طریق باز آزمایی 

، رابطه کارکنان عامل 8های اصلی، عالوه بر عامل کلی جو مدرسه، اکتشافی با روش مؤلفه
ا بآموزان آموزان، رابطه دانشها و رویکرد مشترک کارکنان و دانشآموزان، ارزشبا دانش

پرسشنامه جو و هویت مدرسه  یکدیگر، هویت مدرسه و تأکیدهای آموزشگاه را برای
(SCASIM-St) ،درصد واریانس سازه جو مدرسه را تبیین  83این پنج عامل  کرد. ییدتأ

همچنین برای تعیین روایی عامل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج تحلیل  .کنندیم
، RMSEA=،100=df،181/818=x2 ،18/3=GFI ،13/3 =NFI 30/3، عاملی تأییدی

11/3=CFI لیه ها دارد و کمؤید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده
سازه  از روایی توانی؛ بنابراین مکندینیکویی برازش پرسشنامه را تأیید م یهاشاخص

 اطمینان الزم را به دست آورد.
پرسشنامه شایستگی  SECQ:آموزاجتماعی دانش -هیجانیپرسشنامه شایستگی 

( که در دانشگاه سنگاپور نرم 8308) 0زو و جسی SECQآموز اجتماعی دانش -هیجانی
ماعی اجت -گردیده است بر اساس مبانی نظری مدل همکاری یادگیری آموزشگاهی هیجانی

این پرسشنامه  یگذارهسؤال هست. شیوه نمر 88شده است. این ابزار دارای ( ساخته8338)
(، )تا حدی 8(، )مخالفم 0لیکرت عبارت است از: )کامالمخالفم  یادرجه 1صورت طیف به

 83/3(، است؛ و دارای اعتبار 1( و )کامالً موافقم 8(، )موافقم 0(، )تا حدی موافقم 0مخالفم 
 شده است؛ و روایی صوری آن توسط متخصصان مورد تائید قرارگرفته است.گزارش

                                                           
1. Zhou & Ee 
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سازندگان این پرسشنامه طی مطالعات متعدد روایی و اعتبار آن را بارها موردبررسی و تائید 
در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و اند. قرار داده

روش باز آزمایی و برای تعیین روایی عاملی آن از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی 
نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و استفاده شد. 

است. پایایی پرسشنامه از  83/3تا  11/3آن بین  هاییاسضرایب آلفای کرونباخ در زیر مق
نتایج تحلیل عاملی  به دست آمد. داریمعن>p 330/3که در سطح  81/3طریق باز آزمایی 

عامل  8ماعی، اجت -های اصلی، عالوه بر عامل کلی شایستگی هیجانیاکتشافی با روش مؤلفه
ا گیری مسئوالنه رخودآگاهی، آگاهی اجتماعی، خود مدیریتی، مدیریت رابطه و تصمیم

این پنج  کرد. ییدتأ(، SECQاجتماعی دانش آموزان ) -شایستگی هیجانی برای پرسشنامه
آموز را تبیین اجتماعی دانش –درصد واریانس سازه شایستگی هیجانی  80/81ل عام

همچنین برای تعیین روایی عامل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج تحلیل  .کنندیم
، RMSEA=،888=df، 101/801=x2 ،10/3=GFI ،10/3 =NFI 308/3عاملی تأییدی 

18/3=CFI لیه ها دارد و کمؤید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده
سازه  از روایی توانی؛ بنابراین مکندینیکویی برازش پرسشنامه را تأیید م یهاشاخص

 اطمینان الزم را به دست آورد.
 یها(، بر اساس پژوهش8300(: پرسشنامه ریو )8300پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو )

(، 8300(، است. ریو )8330) 0و ولترز( 8331) 0، کیندرمن و فورر8(، اسکینر0110) 0لبورنو
پایایی و روایی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به 

(، در تحلیل عاملی اکتشافی چهار عامل به دست آورد. عالوه بر آن 8300دست آورد. ریو )
را به  80/3شناختی،  و 13/3، عاطفی، 81/3، رفتاری، 81/3عاملیت  هاییاسپایایی خرده مق

 دهنده همسانی درونی مطلوب است.دست آورد که نشان
(، با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی اکتشافی و 0011رمضانی، خامسان )
را برای این ابزار تأیید کردند؛ و نتایج تحلیلی عاملی تأییدی  18/3تأییدی، پایایی مطلوب 

                                                           
1. Wellborn 

2. Skinner 

3. Kinder man & Furre 

4. Wolters 
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ویی برازش نیک یهاها داشته و کلیه شاخصبل قبولی با دادهنشان داد که پرسشنامه برازش قا
 برای الگوی چهار عاملی زیربنایی پرسشنامه تأیید شد.

در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و روش باز 
د. ش آزمایی و برای تعیین روایی عاملی آن از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده

نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای 
است. پایایی پرسشنامه از طریق باز آزمایی  18/3تا  13/3آن بین  هاییاسکرونباخ در زیر مق

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش  به دست آمد. داریمعن>p 330/3که در سطح  10/3
رفتاری، عاملیت، شناختی، عامل  0ی اصلی، عالوه بر عامل کلی درگیری تحصیلی، هامؤلفه

 01/10این چهار عامل  .کرد یید( تأ8300تحصیلی ریو )درگیری  عاطفی را برای پرسشنامه
عامل  همچنین برای تعیین روایی .کنندیدرصد واریانس سازه درگیری تحصیلی را تبیین م

 300/3از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی 
RMSEA=،003=df،118/800=x2 ،18/3=GFI ،10/3 =NFI ،11/3=CFI  مؤید این

کویی نی یهاها دارد و کلیه شاخصاست که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده
 از روایی سازه اطمینان الزم را به دست توانی؛ بنابراین مکندیرا تأیید مبرازش پرسشنامه 

این  یگذارسؤال است. شیوه نمره 01دارای  (:8300آورد. پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو )
(، )تا 8(، )مخالفم 0)کامالمخالفم عبارت از: لیکرت  یادرجه 1صورت طیف بهپرسشنامه 

 .(، است1( و )کامالً موافقم 8(، )موافقم 0موافقم (، )تا حدی 0حدی مخالفم 
 81با  0این ابزار را آرگایل و لو 0113(: در سال OHIپرسشنامه شادکامی آکسفورد )

( 0113ای طراحی گردید. آرگایل و همکاران )صورت چهارگزینهگویه و هر گویه به
ابزار با روش دونیمه کردن  را برای این ابزار به دست آوردند. اعتبار این 13/3ضریب آلفای 

شده است. پایایی این ابزار با گزارش 10/3و به روش گاتمن  10/3به روش اسپیرمن براون 
(. در پژوهش حاضر 0010محاسبه گردید )بیات، یعقوبی،  81/3استفاده از آلفای کرونباخ 

است.  10/3تا  10/3آن با پنج خرده مقیاس بین  هاییاسضرایب آلفای کرونباخ در زیر مق
به دست آمد.  داریمعن>p 330/3که در سطح  10/3پایایی پرسشنامه از طریق باز آزمایی 

همچنین برای تعیین روایی عامل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی 
مؤید  RMSEA=،8=df،31/1=x2 ،11/3=GFI ،18/3 =NFI ،11/3=CFI 30/3تأییدی 

                                                           
1. Argyle & Le 
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نیکویی  یهاها دارد و کلیه شاخصساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با دادهاین است که 
 از روایی سازه اطمینان الزم را به دست توانی؛ بنابراین مکندیبرازش پرسشنامه را تأیید م

 آورد.
سؤال است. عابدی  13(: پرسشنامه خالقیت دارای 0018پرسشنامه خالقیت عابدی )

زار را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای چهار مؤلفه سیالی، (، پایایی این اب0018)
گزارش نموده است.  10/3و  10/3، 11/3، 18/3و بسط به ترتیب  یریپذابتکار، انعطاف

همچنین وی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، نشان داد که این آزمون از اعتبار قابل 
و در زیر  83/3ضرایب آلفای کرونباخ کل ابزار ضر قبولی برخوردار است. در پژوهش حا

که در  80/3است. پایایی پرسشنامه از طریق باز آزمایی  11/3تا  13/3آن بین  هاییاسمق
به دست آمد. همچنین برای تعیین روایی عامل از تحلیل عاملی  داریمعن>p 330/3سطح 

، RMSEA=،0=df،081/0=x2 38/3تأییدی استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی 
11/3=GFI ،11/3 =NFI ،11/3=CFI  مؤید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل

؛ بنابراین ندکینیکویی برازش پرسشنامه را تأیید م یهاها دارد و کلیه شاخصقبولی با داده
 از روایی سازه اطمینان الزم را به دست آورد. توانیم

 هایافته
آموزان در مناطق شهر منطقه شهر تهران، بر اساس فراوانی دانش 8مطالعه از گیری این نمونه

نفر(،  003نفر( و منطقه پانزده ) 008نفر(، منطقه پنج ) 080)0نفر(، منطقه  18)0تهران، منطقه 
آموز دختر دبیرستانی ساکن شهر تهران با متوسط سنی دانش 808بود. این مطالعه بر روی 

پایه نفر(، از سه 011نفر(، انسانی ) 831نفر(، تجربی ) 000ه ریاضی )سال از سه رشت 0±01
 نفر(، انتخاب شدند. 13نفر( و دوازدهم ) 808نفر(، یازدهم ) 803دهم )تعداد 

 میانگین، انحراف معیار و همبستگی درونی متغیرهای پژوهش .1جدول 

 خالقیت شادکامی متغیر
 جو

 مدرسه

 درگیری

 تحصیلی

 -شایستگی هیجانی 
 آموزدانش اجتماعی

     0 شادکامی

    0 **081/3 خالقیت

   0 **880/3 **081/3 مدرسه جو

  0 **080/3 **808/3 **880/3 تحصیلی درگیری
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 -شایستگی هیجانی 
 آموزدانش اجتماعی

011/3** 088/3** 030/3** 810/3** 0 

 11/0 8/0 11/0 81/8 18/0 میانگین

 81/3 81/3 11/3 80/3 83/3 انحراف معیار

30/3<p ** 

: میانگین، انحراف معیار و همبستگی درونی متغیرهای پژوهش نمایش 0جدول  8در 
شده است. ازنظر توصیفی متغیرهای خالقیت، جو مدرسه، درگیری تحصیلی و شایستگی داده

، عالوه بر آن (>p 30/3)آموز با شادکامی دارای همبستگی است اجتماعی دانش -هیجانی
 30/3آموز با خالقیت رابطه دارد اجتماعی دانش -متغیرهای جو مدرسه، شایستگی هیجانی

p<آموز با جو مدرسه دارای اجتماعی دانش -، درگیری تحصیلی، شایستگی هیجانی
آموز با درگیری تحصیلی اجتماعی دانش -، شایستگی هیجانی>p 30/3همبستگی است 

 -می، خالقیت، درگیری تحصیلی، شایستگی هیجانیمیزان شادکا ( و>p 30/3رابطه دارد )
 آموزان از جو مدرسه باالتر از میانگین است.اجتماعی و ارزیابی دانش

ده است و شدسته متغیر آشکار و پنهان تشکیل با توجه به اینکه مدل ساختاری از دو
تخاب و نکه بررسی روابط میان متغیرهای پنهان )قسمت ساختاری مدل( منوط به اازآنجایی

ی تک متغیرهای پنهان مدل هست. ابتدا به بررسگیری برای تکبرازش درست دستگاه اندازه
گیری متغیرهای پنهان، پرداخته شد. با توجه به برازش مناسب های اندازهبرازش دستگاه

 از صحت یریگاندازه یهاتک متغیرهای پنهان موجود در دستگاهشاخص کفایت تک
مدل نظری اولیه اطمینان حاصل گردید؛ و پس از اطمینان از صحت  یریگاندازه یهادستگاه
آمده پژوهش دستبه یهاشده بر اساس دادهمدل اولیه، مدل ارائه یریگاندازه یهادستگاه

ت قبول برای کفایآمده و مقادیر قابلدستهای بهحاضر، ترسیم و برازش داده شد شاخص
 ارائه گردید. 8و جدول  8ل نهایی در نمودار مدل و بررسی ضرایب برازش شده مد

 برازش مربوط به الگوی پژوهش یهامقایسه شاخص .2جدول 

x2 الگو
𝑑𝑓⁄  p df x2 GFI CFI NFI RMSEA 

الگوی 
 پیشنهادی

01/8 330/3 800 018/188 18/3 18/3 10/3 308/3 

مقادیر 
 قبولقابل

کمتر از 
0 

 38/3بیشتر از 
بیشتر از 

1/3 
ز ابیشتر 

1/3 
بیشتر از 

1/3 
کمتر از 

38/3 
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نیکویی برازش در معادالت  ٔ  آماره ینترمهم شودیمشاهده م 8طور که در جدول همان
( است؛ که برابر با RMSEAساختاری، آماره ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب )

مناسب دهنده برازش است. این شاخص نشان 38/3آمده است و کمتر از دست( به308/3)
آمده است دست( به01/8مدل ساختاری هست. همچنین مقدار کای اسکور نسبی که برابر با )

، P< 800= N ,018/188=x2, 30/3) دار بوداست. اگرچه مجذور کای معنی 0و کمتر از 
CFI(18/3 )  اییسه(، شاخص برازش مقا10/3) NFIاما شاخص نیکویی برازش هنجار شده 

بودن این  1/3تر از آمده است و بزرگدست( به18/3ازش )شاخص نیکویی بر GFIو 
 آمده ودستهای بهها نیز حاکی از برازش خوب مدل است. لذا با توجه به شاخصشاخص

قبول بودن مدل اطمینان حاصل نمود. توان از قابلقبول برای کفایت مدل میمقادیر قابل
ان ط به الگوی برازش شده پژوهش را نشضریب واریانس تبیین شده متغیرهای مربو 8نمودار 

ه ها مربوط بضرایب بتای استانداردشده و اعداد روی بیضی هایکان. اعداد روی پدهندیم
 واریانس تبیین شده هر یک از متغیرهاست.

 
 پژوهش حاضر هاییافتهمدل نظری بر اساس  .2نمودار 
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شادکامی و خالقیت با : الگوی نهایی مربوط به رابطه جو مدرسه را با 8نمودار 
ر جدول آموزان است. داجتماعی دانش -درگیری تحصیلی و شایستگی هیجانی گرییانجیم
: تأثیر مستقیم، 0جدول و  ضرایب و میزان خطای استاندارد قسمت مدل ساختاری مدل 0

 -غیرمستقیم و تأثیر کلی متغیرهای: جو مدرسه، درگیری تحصیلی، شایستگی هیجانی
 شده است.ارائهآموزان شادکامی و خالقیت دانشاجتماعی بر 

 ضرایب و میزان خطای استاندارد قسمت مدل ساختاری مدل .3جدول 

 ← متغیر مستقل
 

 متغیر وابسته
ضریب 

 بتا
خطای 
 استاندارد

آماره 
 آزمون

ضریب بتای 
 استاندارد

P-
value 

880/3 شادکامی ← جو مثبت مدرسه  313/3  018/0  088/3  03/3  

شایستگی 
 -هیجانی

 اجتماعی
113/3 شادکامی ←  088/3  018/1  800/3  03/3  

شایستگی 
 -هیجانی

 اجتماعی
818/3 خالقیت ←  308/3  188/1  108/3  < 03/3  

درگیری 
 ← تحصیلی

شایستگی 
 -هیجانی

 اجتماعی
310/3  380/3  111/8  018/3  03/3  

درگیری 
808/3 جو مدرسه ← تحصیلی  300/3  131/1  080/3  < 03/3  

 ← جو مثبت مدرسه

شایستگی 
 -هیجانی

 اجتماعی
000/3  381/3  381/1  008/3  < 03/3  

جو مثبت مشاهده نمود با افزایش توانیم 0شده در جدول بر اساس نتایج گزارش
 -(، با افزایش شایستگی هیجانیp=30/3) یابدیآموزان افزایش ممدرسه، شادکامی دانش

(، با افزایش شایستگی p=30/3) یابدیآموزان، شادکامی آنان افزایش ماجتماعی دانش
، با افزایش (>30/3p) یابدیآموزان خالقیت آنان افزایش ماجتماعی دانش -هیجانی

 یابدیآموزان افزایش ماجتماعی دانش -آموزان، شایستگی هیجانیدرگیری تحصیلی دانش
(30/3=pعالوه بر آن افزایش درگیری تحصیلی دانش )جو مثبتآموزان موجب افزایش 
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اجتماعی  -جو مثبت مدرسه، شایستگی هیجانی، با افزایش(>30/3p) گرددیمدرسه م
 .(>p /30) یابدیآموزان افزایش مدانش

تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و تأثیر کلی متغیرهای: جو مدرسه، درگیری تحصیلی، شایستگی  .4جدول 
 آموزاناجتماعی بر شادکامی و خالقیت دانش -هیجانی

 هانمتغیر پن
 اثر

 متغیر آشکار
 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم

 شادکامی
00%=2R 

 000/3 888/3 088/3 جو مدرسه

 800/3 3 800/3 آموزاجتماعی دانش -شایستگی هیجانی

 813/3 813/3 3 درگیری تحصیلی

 خالقیت
08%=2R 

 811/3 811/3 3 جو مدرسه

 108/3 3 108/3 آموزاجتماعی دانش -شایستگی هیجانی

 880/3 880/3 3 درگیری تحصیلی

ضرایب مستقیم، غیرمستقیم و تأثیر کلی متغیرهای: جو  0جدول  هاییافتهبر اساس 
اجتماعی بر شادکامی و خالقیت  -مدرسه، درگیری تحصیلی، شایستگی هیجانی

 -شده در این جدول، شایستگی هیجانیبر طبق نتایج ارائه شده است.آموزان، نشان دادهدانش
ازآن آموزان پس( را بر میزان شادکامی دانش800/3آموزان بیشترین اثر کل )اجتماعی دانش

صورت ( بر عهده دارد. جو مدرسه به813/3( و سپس درگیری تحصیلی )000/3جو مدرسه )
اجتماعی  -بطه دارد. شایستگی هیجانیمستقیم و غیرمستقیم با شادکامی دانش آموزان را

آموزان رابطه دارد. درگیری تحصیلی اثر طور مستقیم با شادکامی دانشآموزان بهدانش
ان آموزاجتماعی دانش -آموزان دارد. شایستگی هیجانیغیرمستقیم بر شادکامی دانش

( و 811/3سه )ازآن جو مدرآموزان پس( را بر میزان خالقیت دانش108/3بیشترین اثر کل )
صورت غیرمستقیم با خالقیت ( بر عهده دارد. جو مدرسه به880/3سپس درگیری تحصیلی )

طور مستقیم با آموزان بهاجتماعی دانش -دانش آموزان رابطه دارد. شایستگی هیجانی
آموزان آموزان رابطه دارد. درگیری تحصیلی اثر غیرمستقیم بر خالقیت دانشخالقیت دانش

آموزان اجتماعی دانش –بیانی دیگر، افزایش یک واحد متغیر شایستگی هیجانی  دارد. به
بر شادکامی  800/3اندازه نسبت به انحراف معیار آن باعث تأثیر مستقیم )افزایش(، به
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شده در این مطالعه واریانس متغیر شادکامی . بر اساس مدل ارائهگرددیآموزان مدانش
 00طورکلی گشت. به یین، تب𝑅2=%08اندازه متغیر خالقیت بهاریانس و 𝑅2= %00اندازه به

اجتماعی و درگیری  -درصد واریانس شادکامی بر اساس جو مدرسه، شایستگی هیجانی
درصد واریانس خالقیت بر اساس جو مدرسه، شایستگی  08شده است بینیتحصیلی پیش

 شده است. بینیاجتماعی و درگیری تحصیلی پیش -هیجانی

 گیریو نتیجه بحث

ها سانسو انشناسی مثبت، از یکروان هایینهعنوان یکی از زماحساس شادکامی و نشاط به
دن آن و از سویی دیگر به دلیل مسری بو کنندیرا برای زندگی بهتر و بازدهی بیشتر آماده م

(. 0010 )پورجمشیدی، بهشتی راد، سازدیروابط انسان را با محیط پیرامون خود گسترده م
جب کننده هیجانات مثبت هستند که موام دارای الگوی تفسیر اتفاقات تسهیلافراد شادک
(، در این راستا، اعتقادات 8300 )آرگایل، گردندیآفرینندگی بیشتر م هاییوهگسترش ش

 دهدیها، ارتباطات اجتماعی دیدگاه افراد را در مورد شادکامی شکل مفرهنگی و ارزش
 (.8301)داتو و کینگ، 
 بر اساس مدل توانیآموزان را مشادکامی دانش پژوهش حاضر این بود کهفرضیه اول 

تحصیلی،  درگیری گرییانجیاجتماعی معلم با م -پیشنهادی جو مدرسه و شایستگی هیجانی
 0ل پژوهش در جدو هاییافته کرد. بینییشآموزان پاجتماعی دانش -شایستگی هیجانی

اجتماعی معلم با  -سه و شایستگی هیجانیبر اساس مدل پیشنهادی جو مدرنشان داد، 
شادکامی  توانیاجتماعی م -درگیری تحصیلی، شایستگی هیجانی گرییانجیم

درصد واریانس شادکامی بر اساس جو مدرسه، شایستگی  08کرد.  بینییشآموزان را پدانش
هش از پژو آمدهدستشده است. نتیجه بهبینیاجتماعی و درگیری تحصیلی پیش -هیجانی

طور مستقیم با جو مدرسه رابطه مثبت و معنادار آموزان بهحاضر نشان داد شادکامی دانش
آموزان داشت؛ و از طریق جو مدرسه، شایستگی هیجانی اجتماعی و درگیری تحصیلی دانش

(؛ 0018صالح زاده و همکاران ) یهانمود؛ که با پژوهش بینییششادکامی آنان را پ توانیم
( که کیفیت مدرسه و تجارب مثبت 0010(؛ نیاز آذری )8300همکاران ) و بوریگلاست

آموزان مؤثر دانستند همسو بود. بستگی به همساالن را در شادکامی دانشآموزشگاهی، دل
( که تعامل معلم و 0013(؛ صحراییان و همکار )0010نژاد )سلیمان هاییافتهعالوه بر این، با 
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کالسی و عضویت در گروه را از عوامل مؤثر شادکامی  ایهیتشاگردان، مشارکت در فعال
( 8301(؛ داتو کینگ، )8308و همکاران، ) مردین آگر یهاآموزان دانستند و پژوهشدانش

 همسو است. دانندیکه ارتباطات اجتماعی را عامل شادکامی م
م با جو طور غیرمستقیتحقیق حاضر این بود که شادکامی به هاییافتههمچنین از سایر 

آموزان شاجتماعی دان -شایستگی هیجانی گرییانجیمدرسه و درگیری تحصیلی از طریق م
 اقتصادی و توسعه هاییسازمان همکار یهارابطه مثبت و معنادار داشت. همخوان با پژوهش

(؛ دیوید سون و همکاران 8301گ )(، داتو، کین8301(؛ داتو، کینگ و والتز )8301)
حیدری  (؛0010) آبادیی، کرمی، عل8308(؛ تام،8301وست ) (؛0013(؛ کسروی )8301)
اجتماعی و تأثیر آن بر شادکامی  -بود. این محققان اهمیت شایستگی هیجانی(، 0010)

ای رآموزان را بیان داشتند. از دیدگاه این محققان درگیری تحصیلی موضوعی است دادانش
و  هاستگییو با شا دهدیشدت تحت تأثیر قرار مقابلیت انعطاف که محیط یادگیری را به

( که نشان داد 8308خالقیت و تقاضای مدرسه رابطه دارد. همچنین، با نتایج ون هون )
. همسو کندیدرصد از واریانس شادکامی را تبیین م 03شده و رفتار آموخته هاییستگیشا

 است.
از پژوهش حاضرمی توان اظهار داشت، درواقع یکی از دالیل  گیرییجهتمنظور نبه

منبعی برای  عنوانچرایی تأثیر جو مدرسه بر شادکامی، کیفیت روابط دوستی با همساالن به
(، تجربیات دوستانه به دلیل 8308هوون، )(؛ ون8300شادکامی است، از دیدگاه ارگایل )

، متغیری مهم برای شادکامی کندیی اساسی فراهم مکه زمینه را برای ارضای نیازهاآن
 بستگی بیشتری به همساالن خوددارند،که دل یآموزانطورکلی دانش. بهگرددیمحسوب م

بینی، تر و شادترند و شادکامی با خرسندی، خوشتری به آنان دارند و راضییافتهاعتماد تعمیم
و  نندکیاجتماعی خوبی با دیگران برقرار مامید و اعتماد همراه است. افراد شادکام روابط 

ها حمایت اجتماعی دریافت کنند. سرمایه اجتماعی و روابط از آن توانندیبدین طریق، م
. گذاردیگروهی با همساالن بیش از سرمایه انسانی بر میزان شادکامی افراد جامعه تأثیر م

نظریه آیزنگ است و  شناسان معتقدند که شادکامی همان برونگرایی دربرخی روان
ادکامی برای ش یاشادکامی است. روابط گروهی، سرچشمه سازینهترین زم، قویییگرابرون

، شوندیو متحد م کنندیکه نوجوانان با همساالن خود منافع مشترک پیدا ماست. هنگامی
مدلی و یگانگی هتنها به دلیل دفاع از آن منافع، بلکه به دلیل نفس اتحاد با یکدیگر از لذت نه
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ها به وجود و احساس شادکامی و رضایت از زندگی در آن شوندیمند مبا دیگران بهره
 (.0018)صالح زاده و همکاران  آیدیم

راری عمیق با تعداد نسبتاً کوچکی از مردم، برق هاییبر اساس نظریه تکاملی، ایجاد دوست
از  یریگن و پربار، پرورش و بهرهتر، زیستن در یک محیط امنسبتاً بزرگ یهابا گروه

م ، زیرا بر تداوشوندیهدفمند، همگی موجب شادکامی م هاییتبرای فعال هایستگیشا
(، بین شادکامی 8331(؛ دینر و همکاران )8300)ارگایل،  گذارندیتأثیر مثبت م مانیزندگ

یزیکی که ف هاییت، فعالکنندیو روابط شخصی، کیفیت محیطی که افراد در آن زندگی م
نگ وجود تفریحی، پیوند تنگات هاییتدارند، امور مربوط به کارشان، پرداختن به برخی فعال

 کننده برخی نیازها مانند نیاز به محبت وتأمین تواندیتفریحی گروهی م هاییتدارد. فعال
ادکامی را ش ماهرانه، نیاز به هیجان و نیاز به رقابت و پیشرفت، هاییتدوستی، نیاز به فعالنوع

مانند  هاییجانایم برخی هشدهطور طبیعی برگزیدهافزایش دهد. ما در فرآیند تکامل به
ه برای ادامه حیات گونه ما سازگاران هایجاناضطراب، افسردگی و خشم را تجربه کنیم. این ه

بخش ازجمله موانع شادکامی است. . خوگیری و سازگاری با شرایط لذتشودیتلقی م
ها و رنامهو ب هایتگسسته تأثیر مثبت بر شادکامی خواهند داشت. لذا تنوع فعال یهالذت

 تواند خنثی سازد.ها در مدرسه امکان روزمرگی را میمناسبت
آموزان خودشان را ازنظر سالمت، جذابیت شخصی، جایگاه در محیط مدرسه دانش

. این نندکیاالن مقایسه مها با دیگر همساجتماعی، پیشرفت تحصیلی، ورزشی و مانند آن
الش برای بهتر شدن ت شودیاجتماعی عملی سازگارانه است؛ زیرا باعث م هاییاسفرآیند ق

، کالسی، یامنابع را در گروه خود داشته باشند. بهترین بودن موقعیت مدرسه ینترکنند و مهم
بندی هین افراد در گروپذیر است. اآسانی امکانو همتایان به هایورزشی یا روابط با همکالس
خاص بهترین هستند.  یهاها در مدرسه خود از بعضی جهتمدرسه شاد هستند زیرا آن

 هایتاز فعال یاکه در چیزی یا در مرحلهآموزان آرزوی اینهمچنین برای بسیاری از دانش
ارهای یآموزان موقعیتشان را با بهترین معاست. زمانی که دانش یانهگرابهترین باشند واقع

ز زاویه . اکنندیاحساس شادکامی را تجربه م سنجندیم واسطهیگروه موجود، گروه مرجع ب
 آموزان به افزایش اندک شادکامیمتوسط دانش هاییشرفتگفت وقتی پ توانیدیگر م

، کنندیبینی ممتوسطی را پیش یهاناامید نخواهند شد. زمانی هم که از دست دادن انجامدیم
 امکانات خود را با جلب حمایت دوستان و افراد خانواده افزایش دهند. توانندیم
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 بر اساس مدل توانیآموزان را مخالقیت دانشفرضیه دوم پژوهش حاضر این بود که 
حصیلی، درگیری ت گرییانجیاجتماعی معلم با م -ساختاری جو مدرسه و شایستگی هیجانی

، 0ل پژوهش در جدو هاییافتهکرد.  بینییشآموزان پاجتماعی دانش -شایستگی هیجانی
 گریجییاناجتماعی معلم با م -مدل پیشنهادی جو مدرسه و شایستگی هیجانی نشان داد که

آموزان توانست خالقیت اجتماعی دانش -درگیری تحصیلی، شایستگی هیجانی
 درصد واریانس خالقیت بر اساس جو مدرسه، 00نماید و  بینییشآموزان را پدانش

 شده است.بینیاجتماعی و درگیری تحصیلی پیش -شایستگی هیجانی
اجتماعی  -پژوهش حاضر خالقیت از شایستگی هیجانی هاییافتهبا توجه به 

طور . همچنین خالقیت بهپذیردیطور مستقیم تأثیر مثبت و معنادار مآموزان بهدانش
صیلی جتماعی و درگیری تحا -شایستگی هیجانی گرییانجیغیرمستقیم از جو مدرسه با م

با  . این نتیجه نشان از اهمیت این منابع تأثیرگذارپذیردیآموزان تأثیر مثبت و معنادار مدانش
؛ (8303) استرنبرگ، یهاخالقیت دارد؛ که با پژوهش بینییشدرصد در پ 08اندازه اثر 

ژانک و ؛ (0018نقل از رحمانی  ؛0118)؛ استرنبرگ و لوبارت (8308) استرنبرگ،
(؛ رحمانی، کدیور و همکاران 8301(؛ مرت و کوک )8300(؛ ژانک )8300استرنبرگ )

( همخوان است. این محققان اهمیت عوامل فردی و اجتماعی در 8300(؛ ارگایل )0018)
اند و خالقیت را خاطرنشان کردند و خالقیت را ترکیبی از عوامل فردی و محیطی دانسته

خالق و  هاییدهخالقانه، حمایت از ا هاییدهبه تحریک انقش محیط را از جهت کمک 
د اند، عالوه بر آن بیان داشتنخالق متذکر شده هاییدهگذاری و توسعه امبنایی برای ارزش

که مطالعات در زمینه خالقیت بیشتر در زمینه عوامل فردی بوده است و به شکاف غفلت از 
ختن به ویژگی فردی و محیطی را جهت اند و ضرورت پرداعوامل محیطی اشاره نموده

اند. این مطالعه پاسخی است به شکاف موجود بین نظریه و بعدی یادآور شده یهاپژوهش
اند به این معنی که عوامل محیطی با تأثیر بر عوامل فردی عمل که این محققان یادآور شده

ور مستقیم بر طفردی به حال که عوامل. درعینگذارندیطور غیرمستقیم بر خالقیت تأثیر مبه
 .گذارندیخالقیت تأثیر م

که پژوهش حاضر، مبنی بر این یهاافتهیاز زوایای دیگر و تبیین  یریگجهیجهت نت
طور مستقیم و غیرمستقیم بر خالقیت و آموزان بهاجتماعی دانش -شایستگی هیجانی

گاه داشت، سه اصطالح دیدبیان  توانیآموزان تأثیر مثبت و معناداری دارد مشادکامی دانش
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( 8308تام، )، 0دسی ورایاناجتماعی برگرفته از نظریه خود تعیین گری  -شایستگی هیجانی
ی، شامل: خودمختاری، شایستگی و وابستگ یشناختبا تأکید بر ارضا نیازهای اساسی روان

( مبنی بر توانایی دانش آموزان 8300، 8308) و همکاران8همچنین دیدگاه سازگاری: مارتین
برانگیز جدید، چالش یهاتیبرای تطابق شناختی، هیجانی، رفتاری هنگام رویارویی با موقع
آموز توانایی دانش، 8338a، 0و نامعین، عالوه بر آن نظریه شادابی تحصیلی مارتین و مارش

 نظریه خود تعیین گری دسیفرض هست.  های آموزشی و مشکالتبرای موفقیت در چالش
طور ذاتی ( بر این است که دانش آموزان به8301) 0نقل از دهان، هیری، رایان 8338ورایان 

)استقالل، شایستگی و وابستگی( دارند که باعث  یشناختتمایل به رشد و نیازهای روان
ارتقای عملکرد مطلوب، مشارکت آموزشگاهی، توسعه اجتماعی سازنده و سالمت 

مؤلفه اصلی شایستگی  با پنج یشناختشود. سه نیاز اساسی روانشناختی آنان میروان
( 8300) 8اجتماعی آموزشگاهی -مرکز همکاری یادگیری هیجانی توسطاجتماعی  -هیجانی

حس خودمختاری و کار آیی با  .اندتراز شدههم (8301نقل از تاربتسکی و همکاران )
مثال، انگیزه عنوانخودآگاهی )مثل شناخت نقاط قوت و ضعف خود(، مدیریت خود )به

درنهایت، حس  .گیری مسئوالنه )انتخاب سازنده( مرتبط استدادن به خود( و تصمیم
بنابراین ارضا نیازهای  است؛ های ارتباطی و آگاهی اجتماعیتدهنده مهاروابستگی نشان

 .دآموزان داراجتماعی دانش -شناختی نقش مهمی در درک شایستگی هیجانیاساسی روان
عنوان ارتقاء اجتماعی، رضایت از این سه نیاز، به -یادگیری هیجانی با توجه به دیدگاه

گیری مسئوالنه، ان به مدرسه، تصمیمهای خودمختار، افزایش تعلق دانش آموزانگیزه
 .شودها، محسوب میدرگیری تحصیلی و تقویت دستاوردهای خالق آن

( نقل از تاربتسکی و همکار 8330فردیکسون ) همچنین، نظریه گسترش احساسات مثبت
کند که احساسات این نظریه بیان می شود.اجتماعی منتهی می -یادگیری هیجانی ( به8301)

ای عمل فکر تأثیر بگذارند و در این صورت، طور مثبت در مجراهای لحظهتوانند بهخاص می
های دهند. این احساسات مثبت، زمینهمنابع فردی اجتماعی و روحی شخص را افزایش می

تفکر  دهند،می تواند استفاده کند را گسترشتوجه و شناخت و رفتارهایی را که فرد می
                                                           

1. Deci & Ryan 

2. Martin 

3. Martin & Marsh 

4. DeHaan, Hirai & Ryan 

5. CASEL 
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دهد؛ ای را افزایش میهای مقابلهطور بالقوه مهارتسازد و بهپذیر و خالق را قادر میانعطاف
قل، توان کند، مانند یک حامی مستبنابراین محیطی که این احساسات مثبت را پشتیبانی می

 .سازدیمها فراهم آموزان و شادکامی آنای را برای تأثیرپذیری سازگاری دانشبالقوه
میدانی متضمن استفاده از پرسشنامه به شیوه خود  یهاپژوهش هاییتیکی از محدود

موردنظر در افراد موردمطالعه را  یهاگزارشی است این امر ممکن است سطح واقعی سنجه
این پژوهش آن است که  هاییافتهنشان ندهد. محدودیت دیگر در خصوص تعمیم دادن 

ه در تعمیم ب رسدیآموزان دختر تهرانی بودند. به نظر ممل دانشاین پژوهش شا یهانمونه
در  اندتویم هایتآموزان پسر و سایر مناطق باید احتیاط کرد. بسیاری از این محدوددانش

 متنوع مرتفع شود. هاییریگآتی با نمونه یهاپژوهش
 پژوهش یشنهادهایپ

 معه پسران.مشابه در سایر شهرهای ایران و جا یهاانجام پژوهش .0

هایی چون مصاحبه و مشاهده در پژوهشی ترکیبی با کاربرد روش یهااستفاده از روش .8
 کنار پرسشنامه برای گردآوری اطالعات.

 بعدی قرار گیرد. یهابروز نمودن ابزار متغیرهای موردبررسی در اولویت پژوهش .0

 یهاآتی بکار گرفت، این است که بسته یهابرای پژوهش توانیست آورد دیگری که مد .0
آموزان تهیه و اجتماعی در امر تعلیم و تربیت دانش -آموزشی شایستگی هیجانی

 استانداردسازی گردد.
 پیشنهادهای کاربردی

اجتماعی در دانش آموزان از طریق گنجاندن در خالل  -بهبود شایستگی هیجانی .0
 های درسیکتاب هاییتفعال

 اجتماعی در راستای باال بردن سطح خالقیت و -شایستگی هیجانی یهاتشکیل کارگاه .8
 شادکامی جمعیت فعال و اثرگذار کشور

اجتماعی و ارتقاء جو مثبت مدرسه از طریق  -آموزش معلمان در زمینه شایستگی هیجانی .0
 مناسب و تعامل پایدار با آنان. هاییتدادن فعال

وجب جو مثبت مدرسه، خالقیت، شادکامی و که م هایییوهها و شتأکید بر اجرای برنامه .0
سه، که جو مثبت مدر هایییوهآموزان شود و پرهیز از شاجتماعی دانش -شایستگی هیجانی

 .دهدیآموزان را کاهش ماجتماعی دانش -خالقیت، شادکامی و شایستگی هیجانی
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 تشکر و قدردانی:
تهران و کارکنان آن حوزه، وپرورش شهر در اینجا جا دارد از معاونت پژوهش آموزش

که ما  0،0،8،00،08آموزان مناطق ، معلمان و دانشهایرستانهمچنین از کارکنان ادارات، دب
 را در انجام این مطالعه یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی را نماییم.

 منابع
جعفر  و ترجمه حسن پاشا شریفی ،تهران(.0010)شناسی مثبت. روان (.8338) کار.،آالن

 نجفی زند،. چاپ سوم انتشارات سخن.

نفس دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا با (. رابطه عزت0010یعقوبی ابوالقاسم. ) و بیات، احمد
 فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.ها. شادکامی و خالقیت آن

 .001-010. بهار. ص.0دوره سوم. شماره 
(. تأثیر هوش اخالقی و سالمت روان بر 0010رقیه. ) ،بهشتی رادو  پورجمشیدی. مریم

شماره چهارم. پیاپی شناسی مثبت. سال اول. نامه روانپژوهششادکامی دانشجویان. 
 (. زمستان.0)

آموزان مدارس (، رابطه هوش هیجانی و خالقیت با شادکامی دانش0010اهلل. )حیدری، روح
می ،دانشگاه آزاد اسالنامهشایری استان فارس. پایانروزی راهنمایی و متوسطه عشبانه
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