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بررسی رابطه بین خالقیت هیجانی و عدالت آموزشی در بین معلمان مقطع ابتدایی شهر بشرویه
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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خالقیت هیجانی و عدالت آموزشی بود .این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی
همبستگی در بین معلمان مقطع دبستان شهر بشرویه انجام شد .نمونه آماری به صورت روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر
اساس جدول مورگان انتخاب شد که شامل  121نفر میباشد .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خالقیت هیجانی آوریل ()ECI
وپرسشنامه عدالت آموزشی گل پرور (الف وب  )1841بود و نتایج حاصل از بررسی رابطه همبستگی بین خالقیت هیجانی و
عدالت آموزشی نشان میدهد که بین خالقیت هیجانی و عدالت آموزشی در سطح معناداری  α =5/51ارتباط معنی داری
وجود ندارد .همچنین به منظور پیش بینی خالقیت براساس نمرات عدالت آموزشی از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری
استفاده شد که نتایج به دست آمده نشان داد بین ابعاد خالقیت هیجانی و عدالت آموزشی نیز ارتباط معناداری وجود ندارد .در
انتها نتایج تحلیل  tتک نمونه ای نیز مشخص کرد که عدالت آموزشی معلمان و ابعاد کارایی و اصالت و آمادگی هیجانی آنان
باتوجه به نمره معیار  8باالتر از متوسط قرار دارد.
واژههای کلیدی :خالقیت هیجانی ،عدالت آموزشی ،معلمان شهر بشرویه
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 .1مقدمه
از جمله سازه های مرتبط با فرآیند یادگیری و تعلیم و تربیت ،سازه خالقیت است .از آنجا که یکی ازاهداف مهم آموزش و
پرورش ،پرورش استعدادهای خالق است و نیز بر اساس تحقیقات مختلف خالقیت بر پیشرفت تحصیلی اثرگذار است ،توجه به
این توانایی دانش آموز و تأثیرآن بر فرآیند یادگیری و متغیرهای میانجی آن ضروری به نظر میرسد .سانتراک ،خالقیت را
توانایی اندیشیدن در مورد امور به شیوه های بدیع و غیر معمول و دستیابی به راه حل های بی بدیل برای مسائل میداند
(رهنما و عبدالملکی.)1844،
از دیدگاه برخی از محققان از جمله جیمیسون ()1118؛ بارون و هرینتون ( ،)1141خالقیت سازه ایست که با مؤلفه
های هیجانی و شناختی در هم آمیخته است (به نقل از سروی واستا و همکاران .)2515،خالقیت در حیطه ی هیجانات از سال
 1145با فعالیت آوریل شروع شد و خالقیت هیجانی را به صورت توانایی تجربه و بیان ترکیبی از هیجان ها به صورتی
تأثیرگذار تعریف میکند(هاشمی .)1844،آوریل و نانلی خالقیت هیجانی را ابراز خود به روشی جدید که براساس آن خطوط
فکری فرد بسط یافته و روابط میان فردی او افزایش مییابد تعریف کرده اند .سه مفهوم بداعت ،صداقت و اثربخشی در این
تعریف نهفته اند .بداعت یعنی توانایی تغییر در هیجانات متداول فرد است .اثربخشی به هماهنگی پاسخ خالق با زمینه های
اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد ،به گونه ای که برقراری روابط مطلوب با دیگران را ممکن میکند و موجب بهبود شیوه تفکر
فردی را نیز فراهم میآورد .صداقت در بروز هیجانات بدین معنی است که هیجانات باید برخواسته از باورها و اعتقادات فرد
باشد (جوکار و البرزی .)1841 ،آوریل( )2555رفتار را زمانی از نظر هیجانی خالق تعریف میکند که ویژگی های نو گرایی،
اثربخشی و اصالت را دارا باشد (فوکس،کومار و پورتر.)2552،
در اینجا باید اظهار داشت که آموزش به عنوان رکن ترقی و پیشرفت یک کشور در صورتی فراگیر خواهد شد که
عدالت آموزشی در سیستم آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی دیگر حاکم شود .عدالت آموزشی یعنی بهرهگیری همه
استعدادها از امکانات را فراهم آورند(کریشنری دن)2518 ،1از سه دیدگاه میتوان مسأله نابرابری در نظام آموزشی را مشاهده و
مطالعه نمود .1 :از نقطه نظر دسترسی یا برخورداری آموزشی  .2منابعی که بهعنوان درون داد در اختیار نظام آموزشی قرار
گرفته است  .8عملکرد نظام آموزشی.
عدالت در معنی قدیم آن معادل دادن هر چیز به کسی است که استحقاق آن را دارد؛ یعنی با برابرها برابر و با نابرابرها
نابرابر برخورد شود .معنی امروزی تر عدالت که مبتنی بر برابر شناختن انسان های جامعه در برخی از حقوق خاص است عدالت
را احقاق حقوق برای تمامی افراد جامعه میداند(ثناگو ،نوملی)1815 ،
در محیط های تحصیلی و بویژه در دانشگاه ها وجود شرایط عادالنه و رویت اصول و قواعد عدالت از طریق انتقال
حس ارزشمندی به دانشجویان میتواندآنها را با رفتارهای مدنی تحصیلی متمایل نماید .عالوه بر این ادراک حضور عدالت،
تردیدها و نگرانی های افراد را در باب تضییع حقوق و آزادی آنها بر طرف میکند .مقوله عدالت آموزشی در سال های اخیر
کانون توجه بوده و ازجنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و آن را رسانه ای کرده است اما درعرصه آموزشی و تربیتی
کمتر به آن پرداخته شده است.
 .2اهمیت و ضرورت خالقیت هیجانی و عدالت آموزشی
خالقیت به عنوان سازه ای که ارتباط تنگاتنگی با تعلیم و تربیت دارد اخیراً بسیار مورد توجه واقع شده است .در حالی که
رویکردهای آموزشی رسمی عموماً سعی درگسترش تفکر همگرا دارند ،یکی از اهداف رویکردهای آموزشی اخیر رشد خالقیت
فردی میباشد(سانف .)2551،با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد خالقیت مفهومی فراگیر بوده که جنبه های وسیع و
مختلفی از زندگی و تحول روانی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .با شناخت همبسته های مرتبط با آن و ایجاد نیم رخ قابل
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پیش بینی تر میتوان در تدوین برنامه های آموزشی و تعلیم و تربیت جهت افزایش تفکر واگرا در دو حیطه ی هیجانی و
شناختی اقدام کرد.
دنیای امروزبه افراد خالق و زیرک نیاز دارد ،با پیچیده تر شدن جهانی که در آن زندگی میکنیم نیاز به شناسایی و
پرورش ذهن های خالق روز به روز بیشتر میشود .بنابراین در شرایط کنونی خالقیت موضوع مهمی در بحث روانشناسی
مدرسه است(جعفری و همکاران .)2518،انسان در زندگی خود با سؤاالت مختلف ،تنگناها و موقعیت های تازه و نامشخص
روبرو میشود که لزوم یافتن راه حل ها و کاربرد مؤثر آنها را ایجاب میکند .خالقیت یک جنبه ی مؤثر از حل مسئله است.
خالقیت شناختی به افراد کمک میکند در مواجهه با مشکالت قدرت تمییز داشته باشند ،تحلیل کنند و اعمال خود را بر
اساس دانش پایه ریزی کنند(اسمیت،ورد وفینک .)2518 ،2
خالقیت ناشی از هیجانات آمادگی فرد را برای درگیر شدن در فعالیت های مختلف بهبود و ارتقا میبخشد ،در این
مواقع افراد در برابر موانع و مشکالت انعطاف پذیر میشوند(ونگ و احمد .)2558،8اگرچه مطالعات نشان میدهد عوامل
متعددی بر خالقیت تأثیر میگذارند .یکی از مؤلفه های کلیدی افزایش و توسعه خالقیت و نوآوری انگیزه های درونی فرد و
مهارت های مرتبط با خالقیت ونوآوری میباشد که در واقع همان توانمندسازی روانشناختی میباشد(حضوری وخداداد
حسینی.)1848،
می توان گفت ،امروزه عدالت آموزشی یکی از زیربنایی ترین ابعاد عدالت است که پیشرفت جامعه منوط بر تحقق آن
است .عدالت آموزشی میتواند آموزش را درتمامی حوزه ها متحول نموده و زمینه بروز استعدادها و توانمندی ها را درسطح
کالن فراهم آورد (ممیزی ،حافظی .)2511،دیرباز در موازات آموزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان هرنظام اجتماعی؛ عدالت
نیز در میان اندیشمندان و در مباحث سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اثر گذار و مورد توجه بوده است .به نظر
اندیشمندان اسالمی سه معیار تعیین کننده در بهره مندی از امکانات آموزشی و ایجاد عدالت آموزشی "تالش ،نیاز و اسحقاق
ذاتی افراد" است .در تحلیل های اقتصاد آموزش نیز ؛"کارایی ،برابری و عدالت" از جمله مهم ترین معیارهایی است که برای
تخصیص منابع و بهرهمندی از عدالت آموزشی مطرح میباشد (امینی وهمکاران .)2511،بدین لحاظ فراهم نمودن امکانات
آموزشی به گونهای کامال عادالنه و بذل توجه به امر آموزش در کلیه سطوح؛ امری ضروری است (ممیزی ،حافظی .)2511،زیرا
هدف و نقش عمده آموزش عالی تربیت نیروی متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه از طریق کسب توانایی الزم جهت انجام
وظایف مربوط در حیطه عملکرد آنان است (طاهر پور )2511،بنابراین عدالت محور شدن در ساختار و فرایند آموزشی از جمله
ضروریات است (ساناگو نومالی ،جویبی .)2512،8عدالت آموزشی که به بهرهمندی همه استعدادهای کشور از امکانات متناسب
با نیازهایشان و نیز قابلیت دسترسی عموم به تسهیالت آموزشی تاکید دارد (زاهدی وهمکاران)2511،
عدالت آموزشی از جنبههای مختلف قابل بررسی و تحقیق است .آنچه مسلم است صرفا استفاده از یک برنامه آموزشی
یکسان در جریان آموزش داللت بر برقراری عدالت /تساوی در آموزش ندارد .بلکه برقراری عدالت آموزشی زمانی محقق میشود
که متولیان آموزش (اساتید و مراکز آموزشی) با تاکید بر اهمیت نقش و مسئولیت خود در راستای تربیت نیروی حرفهای و
ماهر از طریق ارتقا دانش ،نگرش و مهارت آنان متناسب با نیازهای منطقه ،جامعه و بیماران هم چنین ارتباطات فردی فی
مابین در سرتاسر سال های تحصیل (از سال اول تا سال آخر) در مراکز آموزش نمایند(خان .)2512،در خصوص ضرورت و
اهمیت انجام پژوهشی پیرامون تبیین "عدالت آموزشی"پژوهشگران که هر یک به نوعی سالها در عرصه آموزش فعالیت داشته
و دارند؛ ضمن تاکید به آنچه در باال بدان استناد گردیده است؛ به اظهارات ثناگو و همکارانش که به عنوان یکی از راههای
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تعریف عدالت ،شناسایی بی عدالتی ها را مطرح نموده و بر دو منبع بی عدالتی مشهود :یکی ناشی از ساختار و اعمال سیستم
آموزشی و دیگری ناشی از زمینه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اشاره دارند.
فاچز 1و همکاران (  ) 2552دریافتند بین ظرفیت خلّاق (تخیالت ،حافظه ،رویاها ،بازی ها و تجارب حسی) در دوران
کودکی ،سبک های خالقانه و خالقیت هیجانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .هم چنین نتایج این مطالعه حاکی از
آن بود که بین خالقیت شناختی و خالقیت هیجانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
باتاستینی )2512( 8در پژوهش خود میان هوش هیجانی و خالقیت و اثربخشی در مدارس ارتباط مثبت قوی به
دست آورد .در این پژوهش ،او پیشنهاد کرد که هوش هیجانی برای خلق افکار و عملکردهای نو می تواند فرایند تفکر خالق را
تسهیل کند.
2
سوان چین و همکاران ( )2512در پژوهش خود به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی در پرورش
خالقیت و نوآوری در میان کارآفرینان موفق پرداختند .نتایج حاصل از تحلیل داده های پژوهش حاکی از وجود رابطة معنادار
میان تمامی ابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی با ارتقای خالقیت و نوآوری کارآفرینان بوده است.
صبری ،البرزی و بهرامی(  ) 1812در پژوهش خود معناداری رابطه میان الگوهای ارتباطی خانواده ،هوش هیجانی و
خالقیت هیجانی در دانش آموزان دبیرستانی را تأیید کردند.
ابراهیمی (  ) 1815در پژوهشی به بررسی رابطه میان تاب آوری و هوش هیجانی با سازگاری (عاطفی ،اجتماعی و
آموزشی) دانش آموزان پسر دبیرستان های تهران پرداخت که نتایج حاکی از وجود رابطة معکوس و معنادار هوش هیجانی با
نمره های سازگاری (عاطفی ،اجتماعی و آموزشی) بود.
داوری (  ) 1848در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه خالقیت و هوش هیجانی با سبک های کنار آمدن با استرس
در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن به این نتیجه رسید که هوش هیجانی با استفاده از سبک کنار
آمدن مسئله مدار ،با استرس رابطه دارد.
سلیمان پور و همکاران( )1818در پژوهشی جایگاه عدالت آموزشی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مورد
بررسی قرار دادند .هدف از این مقاله بررسی راهکارهای ایجاد عدالت آموزشی در آموزش و پرورش است .پژوهش حاضر با
استفاده از روش توصیفی تحلیلی ،عدالت آم وزشی را با استناد به برنامه تحول بنیادین در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار
داده است .براساس نتایج ،رهایی از کاستی ها و رسیدن به عدالت آموزشی نیازمند دو کوشش است .نخست آنکه به تحول های
بی سابقه فکری ،اجتماعی و سیاسی که در پرتو انقالب ارتباطات رخ نموده است توجه شود .دوم ،تحول بنیادی در نظام های
آموزشی نیازمند طرح نظریه ای از عدالت است که در عین توانایی برطرف کردن نیازهای مادی زندگی ،به نیازهای معنوی
انسان نیز پاسخ گوید .به نظر میرسد که درون مایه ها و عناصر چنین نظریه هایی وجود داشته باشد و باید برای رسیدن به آن
تالش جدی صورت گیرد.
حاجی پور و شهرکی پور( )1811به بررسی دیدگاه معلمان در ارتباط با یکسان سازی مدارس عادی در مقایسه با
مدارس خاص درآموزش و پرورش ناحیه  2زاهدان پرداختند .از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و مروری که بر
سوابق نظری و تجربی موجود داشته است .دیدگاه معلمان نسبت به یکسان سازی مدارس عادی و خاص در چند مؤلفه ،عدالت
آموزشی ،رضایت دانش آموزان ،عوامل محیطی ،عوامل اقتصادی و تبعیض مشخص گردید .یافته های بیانگر آن است که
معلمان مدارس خاص تمایل بیشتری با یکسان سازی مدارس خاص و عام دارند .همچنین یافته های تحقیق در بخش تحلیل
استنباطی نشان میدهد که بین دیدگاه معلمان در ارتباط با یکسان سازی مدارس عادی در مقایسه با مدارس خاص و مؤلفه
5

- Fuchs

6

- Batastini

7

- Suan chin et al
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های عدالت آموزشی ،رضایت دانش آموزان ،تبعیض تفاوت معناداری وجود دارد ،ولی در رابطه با مؤلفه های عوامل محیطی و
عوامل اقتصادی تفاوت معناداری مشاهده نگردید ،یعنی دیدگاه های معلمان مدارس عادی و خاص از این دو مؤلفه یکسان
نبود.
4
مثری ( )2511برگزاری آزمونها و ارزیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از ارکان اساسی اشاعه و توسعه عدالت
آموزشی بیان نمود.
حسین نژاد،هاشمی و حیدری( )1812در پژوهشی به بررسی وضعیت عدالت آموزشی و شناسایی موانع عدم تحقق و
گسترش آن و ارائه راهکارهای مطلوب برای رفع این موانع پرداختند .نتایج تحلیل نشان داد که وضعیت عدالت در شهرستان
ساری در ابعاد سیاست گذاری ،نیروی انسانی ،امکانات ،توزیع خدمات پایین تر از حد متوسط و در ابعاد برنامه ریزی و فرهنگ
و جو سازمانی باالتر از حد متوسط میباشد .اما موانع عدم برقراری عدالت در تمام ابعاد مشاهده شد .یافته های حاصل از
مصاحبه نیز نشان داد که از دیدگاه مدیران ،بیشترین موانع در ابعاد نیروی انسانی ،امکانات و سیاست گذاری ها میباشد و
سرانجام برای رفع این موانع و برقراری عدالت در نظام آموزشی ،راهکارهای مناسب ارائه گردید .با بیان پیشینه تحقیقات در
این قسمت و با بررسی های به عمل آمده در پژوهش های صورت گرفته در داخل وخارج کشور ،میتوان گفت هرچند تاکنون
تحقیقات متعددی در زمینه بررسی ارتباط بین خالقیت هیجانی با عوامل مختلف از جمله اثربخشی در مدارس (باتاستینی،
 ،)2512سبک های کنار آمدن با استرس در دانشجویان وهوش هیجانی(داوری ،)1848 ،فرهنگ سازمانی (مارتین ،تبلنچ،
 ،)2558ویژگی های فردی (اصانلو وهمکاران ،)1841 ،انگیزه شغلی (جهانتیغ اول )1818 ،و غیره انجام شده است ؛ اما به نظر
می رسد به بررسی ارتباط بین میزان خالقیت و عدالت آموزشی در معلمان به میزان کافی پرداخته نشده است .حتی با چنین
متغیرهایی ما پژوهش مشابه داخلی در دسترس نداریم .به همین منظور در این پژوهش به بررسی ارتباط بین دو متغیر
خالقیت هیجانی و عدالت آموزشی در بین معلمان پرداخته شده است.
 .3مواد و روش ها
این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی همبستگی در بین معلمان مقطع دبستان شهر بشرویه انجام شد .جامعه آماری شامل
 111نفر بود که به کمک جدول مورگان تعداد 121نفر از بین معلمان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .از این بین 28نفر
معادل  12/1درصد را زنان و 88نفر معادل  88/1درصد را مردان تشکیل داده اند و  15نفر نیز به سوال مربوط به جنسیت
پاسخ نداده اند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خالقیت هیجانی آوریل ) )ECIوپرسشنامه عدالت آموزشی گل پرور (الف وب
)1841می باشد.
 .4پرسشنامه خالقیت هیجانی آوریل

این پرسشنامه را آوریل ( )1111به منظور اندازه گیری خالقیت هیجانی در چهار بعد تازگی ،اثربخشی ،صداقت و آمادگی تهیه
کرده است و شامل 85ماده است که  2ماده مربوط به آمادگی هیجانی 18 ،ماده تازگی 1 ،ماده اثربخشی و 8ماده صداقت را
اندازه گیری میکنند .سواالت پرسشنامه به صورت طیف لیکرت 1گزینه ای از =1کامال مخالفم تا  =1کامال موافقم است .آوریل
با روش آلفای کرونباخ پایایی نمره کل خالقیت هیجانی را  5/11و پایایی ابعاد آن یعنی تازگی ،اثربخشی ،صداقت وآمادگی را
به ترتیب  5/41 ،5/45 ،5/41 ،5/45به دست آورد .برای محاسبه روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی و همبستگی آن با
آزمون های مشابه استفاده کرد که براساس تحلیل عاملی به جای  8عامل 8 ،عامل به دست آمد و اثربخشی و صداقت باهم
ادغام شد و یک عامل را تشکیل دادند.

8

- Mesri
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.1-4پرسشنامه عدالت آموزشی گل پرور

به منظور بررسی عدالت آموزشی ،از پرسشنامه سنجش عدالت آموزشی گل پرور که بر مقیاس لیکرت هفت درجه ای پاسخ
داده میشود ،استفاده شد .این پرسشنامه  18گویه ای برپایه ی فرهنگ بومی دانشگاه های ایران ساخته شده است .نمره
گذاری هر سوال از هفت به یک ( کامال موافقم = 2و کامال مخالفم = ) 1انجام میشود .حداکثر نمره پرسشنامه  ( 14بیشترین
میزان عدالت آموزشی ) ،میانگین  18و حداقل نمره  ( 18کمترین میزان عدالت آموزشی ) است .روایی این پرسشنامه بسیار
مطلوب گزارش شده است و پایایی آن نیز براساس ضریب آلفای کرونباخ  5/48به دست آمده است که نشان از پایایی مناسب
این پرسشنامه است.
 .5یافته های توصیفی
 .1-5ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ گویان

این ویژگی ها شامل جنسیت و تحصیالت است که به شرح جداول زیر خالصه شده است.
در این تحقیق جامعه آماری معلمان ابتدایی شهر بشرویه  111نفر بودند که با توجه به جدول مورگان  121نفر برای نمونه
گرفته شده ازاین جامعه حضور داشته اند که آمار توصیفی آنها به شرح زیر است:
جدول :1ویژگی های دموگرافیک پاسخگویان
تعداد پاسخ
داده شده

تعداد بی
پاسخ

جنسیت

118

15

تحصیالت

128

5

با توجه به جدول فوق  15نفر از افراد به سوال جنسیت پاسخ نداده اند .همچنین با توجه به جداول ذیل اکثر پاسخ دهندگان
زن بوده اند و میزان تحصیالت اکثر آنها لیسانس بوده است.
جنسیت

با توجه به جدول و نمودار زیر  28نفر از پاسخ دهندگان زن بوده اند و  88نفر آنها مرد بوده اند.
جدول :2وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان
پاسخ دهندگان زن

پاسخ دهندگان
مرد

جمع

بی پاسخ

جمع

تعداد

28

88

118

15

128

درصد

12/1

88/1

12/1

2/1

155
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شکل  :1نمودار دایره ای برای جنسیت پاسخ دهندگان

تحصیالت
با توجه به جدول و نمودار زیر تحصیالت اکثر پاسخ دهندگان ( 14نفر آنها) لیسانس بوده است.
جدول :3وضعیت تحصیالت پاسخ دهندگان
پاسخ دهندگان دیپلم

پاسخ دهندگان فوق دیپلم

پاسخ دهندگان لیسانس

پاسخ دهندگان فوق لیسانس

جمع

تعداد

1

18

14

11

128

درصد

5/4

12/2

22/4

4/2

155

شکل  : 2نمودار مستطیلی برای وضعیت تحصیالت پاسخ دهندگان

در ادامه با توجه به جداول زیر میزان تحصیالت زنان و مردان پاسخ گو بررسی شده که  21/1درصد زنان و  28/2درصد مردان
دارای مدرک لیسانس میباشند.
جدول  :4وضعیت تحصیلی زنان و مردان پاسخگو
تعداد

جنسیت

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

جمع

زن

1

15

14

8

28

1/8

18/2

21/1

1/1

155

5

1

88

1

88

5

11/8

28/2

11/8

155

درصد
تعداد
درصد

مرد
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شکل :3وضعیت تحصیلی زنان و مردان پاسخگو

 .2-5یافته های تحلیلی
با استفاده از تحلیل رگرسیون ساده به آزمون فرضیه اول :عدالت آموزشی در خالقیت هیجانی معلمان نقش دارد ،پرداخته شد
و نتایج به شرح زیر بود :
جدول زیر بیانگر مقدار ضریب همبستگی و ضریب تعیین است .مقدار ضریب همبستگی  5/111به دست آمده است و هرچه
مقدار آن به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده همبستگی قوی تر بین مقادیر واقعی و مقادیر مشاهده شده متغیر وابسته است .از
آنجا که سطح معنی داری بیشتر از  5/51است مدل معنی دار نیست و این نشان میدهد که بین خالقیت هیجانی و عدالت
آموزشی ارتباط معنی داری وجود ندارد.
جدول :5آزمون تحلیل رگرسیون برای بررسی رابطه بین خالقیت هیجانی با عدالت آموزشی معلمان
مدل

ضریب
تعین

خطای استاندارد
برآورد

ضریب
همبستگی

آماره آزمون

سطح معنی
داری()sig

رگرسیون ساده

5/512

5/811

5/11

1/18

5/21

نتایج آزمون رگرسیون ساده نشان داد که میزان عدالت آموزشی معلمان در خالقیت هیجانی آنان نقشی ندارد.
فرضیه دوم :بین خالقیت هیجانی زنان و مردان اختالف معنی داری وجود دارد.

با توجه به نرمال بودن داده ها به کمک آزمون کلموگروف اسمیرنوف ( )sig=1551>15115برای بررسی فرضیه فوق از آزمون
تی دونمونه ای مستقل استفاده شد.با توجه به آزمون تی دو نمونه ای مستقل ( sig=1574و  df=114532و  )t=-1533چون
 sig>1515پس اختالف معنی داری برای خالقیت هیجانی بین زنان و مردان اختالف معنی داری وجود نداشت.
جدول : 6آزمون تی دو نمونه ای مستقل برای بررسی خالقیت هیجانی بین معلمان زن و مرد

آماره آزمون

درجه آزادی

Sig

-5/88

158/82

5/28

نتایج آزمون نشان میدهد برای خالقیت هیجانی بین زنان و مردان اختالف معنی داری وجود نداشت.
فرضیه سوم :بین عدالت آموزشی زنان و مردان اختالف معنی داری وجود دارد.

با توجه به نرمال بودن داده ها به کمک آزمون کلموگروف اسمیرنوف ( )sig=1556>15115برای بررسی فرضیه فوق از آزمون
تی دونمونه ای مستقل استفاده شد.با توجه به آزمون تی دو نمونه ای مستقل ( sig=1574و  df=114532و  )t=-1533چون
 sig>1515پس اختالف معنی داری برای عدالت آموزشی بین زنان و مردان اختالف معنی داری وجود نداشت.
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جدول  : 7آزمون تی دو نمونه ای مستقل برای بررسی عدالت آموزشی بین معلمان زن و مرد
آماره آزمون

درجه آزادی

Sig

-5/58

118

5/18

نتایج آزمون نشان داد برای عدالت آموزشی بین زنان و مردان اختالف معنی داری وجود نداشت.
فرضیه چهارم :ابعاد خالقیت هیجانی عدالت آموزشی را به طور معنی داری پیش بینی میکند.

به کمک آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیری فرضیه ی فوق را بررسی کردیم .جدول زیر بیانگر مقدار ضریب همبستگی و
ضریب تعیین است .مقدار ضریب همبستگی برابر  5/22به دست آمده است .و هرچه مقدار آن به یک نزدیکتر باشد نشان
دهنده همبستگی قوی تر بین مقادیر واقعی و مقادیر مشاهده شده متغیر وابسته است .از آنجا که سطح معنی داری بیشتر از
 5/51است مدل معنی دار نیست و این نشان میدهد که بین ابعاد خالقیت هیجانی و عدالت آموزشی ارتباط معنی داری وجود
ندارد.
جدول :8آزمون تحلیل رگرسیون برای بررسی رابطه بین ابعاد خالقیت هیجانی با عدالت آموزشی معلمان
مدل

ضریب
تعین

خطای استاندارد
برآورد

ضریب
همبستگی

آماره آزمون

سطح معنی
داری()sig

رگرسیون
چندگانه

5/515

1/41

5/22

2/11

5/512

نتایج آزمون بیان کرد بین ابعاد خالقیت هیجانی و عدالت آموزشی ارتباط معنی داری وجود ندارد.
فرضیه ی پنجم :میزان عدالت آموزشی معلمان باالتر از متوسط است.

در جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونه ای یا تی تک گروهی آمده است .در این جدول نمره نظرات پاسخ دهندگان
در مورد عدالت آموزشی آنها با نمره معیار  8مقایسه شده است.
جدول :1تحلیل  tتک نمونه ای یا تی تک گروهی برای مقایسه نظرات پاسخ دهندگان در مورد عدالت آموزشی آنها با نمره معیار 3
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

نمره معیار

t

p

عدالت آموزشی معلمان

8/12

5/11

8

25/54

p>5/51

همانگونه که در جدول باال مشاهده میشود میانگین نمره عدالت آموزشی معلمان  8/12با انحراف استاندارد  5/11بود که
اختالف معنادار با نمره برش  8دارد ( )p>5/51و با توجه به میانگین پاسخ ها که بیش از ( 8نمره برش) است عدالت آموزشی

معلمان در سطح باالتر از متوسط قرار داشته است.
فرضیه ششم :ابعاد خالقیت هیجانی معلمان باالتر از متوسط قرار دارد.

در جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونه ای برای ابعاد خالقیت هیجانی آمده است ،در این جدول نمره نظرات پاسخ
دهندگان در مورد هر یک از ابعاد خالقیت هیجانی با نمره معیار  8مقایسه شده است.
جدول  :11تحلیل  tتک نمونه ای یا تی تک گروهی برای مقایسه نظرات پاسخ دهندگان در مورد ابعاد خالقیت هیجانی آنها با نمره
معیار 3
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

نمره معیار

t

P

آمادگی هیجانی

8/81

5/81

8

15/155

p>5/51

توانایی واکنش دادن

8/15

5/14

8

1/18

p<5/51

کارایی و اصالت

8/82

5/81

8

4/88

p>5/51
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همانگونه که در جدول باال مشاهده می شود میانگین و انحراف استاندارد نمرات برای هر یک از ابعاد خالقیت هیجانی معلمان
گزارش شده است .با توجه به مقادیر  pبرای متغیر توانایی واکنش دادن اختالف معنی داری با نمره برش  8وجود نداشت و
توانایی واکنش دادن معلمان در سطح متوسطی بوده است .برای متغیر های آمادگی هیجانی و کارایی و اصالت اختالف معنادار
با نمره برش  8دارد ( )p>5/51و با توجه به میانگین پاسخ ها که بیش از ( 8نمره برش) است ،کارایی و اصالت و آمادگی
هیجانی معلمان در سطح باالتر از متوسط قرار داشته است.
.6بحث و نتیجه گیری
در بررسی رابطه بین میزان خالقیت هیجانی و عدالت آموزشی مشخص شد که همبستگی ضعیفی بین این دوعامل وجود دارد
وبرخالف پیش فرض های اولیه ارتباط معنادار ی میان ابعاد خالقیت هیجانی وعدالت آموزشی در سطح اطمینان  11درصدی
مشاهده نگردید .آن چنان که در بررسی پژوهش های پیشین میان خالقیت ،هوش هیجانی و اثربخشی در مدارس ارتباط
مثبت و قوی به دست آمده بود (باتاستینی)2512 ،و معناداری ارتباط خالقیت کارکنان با اثربخشی سازمانی نتیجه گرفته شده
بود (پهلوانی و شاهنازیان ) 1841 ،اما در این بررسی با توجه به یافته های توصیفی و تحلیلی این نتیجه حاصل گردید که
افزایش یا کاهش میزان خالقیت هیجانی در بین معلمان بر میزان عدالت آموزشی آنان هنگام برخورد با دانش آموزان تاثیر
ضعیفی خواهد داشت .هرچند که هریک از متغیر های فوق به نوبه ی خود اثر شگرفی در بهبود عملکرد آموزشی خواهد داشت
با این وجود همبستگی وارتباط بی معنا میان دو مقوله خالقیت هیجانی و عدالت آموزشی جای بسی تامل وکشف روابط علت
ومعلولی خواهد داشت.
اگرچه در پژوهش حاضر اطالعات جمعی ت شناختی توسط معلمان به صورت ناقص تکمیل شده بود و در نتیجه امکان
بررسی فراتر را از پژوهشگر گرفته بوداما در بررسی ارتباط بین میزان خالقیت هیجانی و عدالت آموزشی در بین زنان و مردان،
با  11درصد اطمینان مشخص شد که هیچ گونه ارتباط معناداری بین جنسیت و میزان خالقیت هیجانی و عدالت آموزشی
وجود ندارد .این نتیجه نیز در پژوهش اصانلو و همکاران ()1841به طور کامل تایید شده است.
باتوجه به نتایج به دست آمده به منظور بهبود عملکرد معلمان در مدارس ،پیشنهادات کاربردی زیر به عنوان نتایج به
دست آمده از این تحقیق جهت تسهیل و تسریع دسترسی به اهداف سازمان ها ،ارائه میگردد.
 .1از آنجایی که ابعاد خالقیت هیجانی و عدالت آموزشی هریک به نوبه خود در ارتقا کیفیت عملکرد فردی و اجتماعی
افراد موثر است ،بهبود و توسعه هریک در جایگاه خویش قابل تامل و با اهمیت میباشد و بدون توجه به همبستگی بین این
دوعامل ،تقویت هرکدام در مقام خود برای افزایش کارایی سازمان ها و نیروی انسانی مهم وضروری میباشد.
 .2به رغم اینکه در افوا و اذهان عمومی تحقق عدالت آموزشی در گروی بروز ابعاد خالقیت هیجانی است لیکن
پژوهش فوق عدم وجود رابطه معنادار در نمونه مورد بررسی را نشان میدهد که این خود زمینه پژوهش وتامل وسیع تر والبته
تکرار پژوهش را برای محققان دیگر فراهم میآورد.
 .8با توجه به اینکه این تحقیق در یک جامعه آماری کوچک انجام شده است ،پیشهاد میشود در مدارس ،دانشکده ها،
بخش های آموزشی و جوامع آماری بزرگتر نیز صورت گیرد.
 .8ب ه کارگیری ابزار سنجش و اندازه گیری معتبر و گوناگون جهت اجرای پژوهش فوق عرصه ی تحقیقاتی جدیدی را
پیش روی محققان و پژوهشگران میگشاید که کاربست آن نتایج گاه متناقض با آنچه بدان دست یافته شده است ،ارائه
میدهد.
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