
مقاله 

 پژوهشی

 9355 (آبان)پاييز 9149-9148/ ص 52ۀ / شمارهمنوزدمجلۀ علوم روانشناختی/ دورۀ 
Journal of Psychological Science, Vol. 19, Issue 92, p 1041-1048, Autumn(November) 2020 JPS 

 

9399 

 

 

 ی معلمانو اضطراب اجتماع یسازمان یريادگيدر  تينقش خالق
 9هاشمیكاظم بنديس ،4نژاددونيمژگان فر ،3فردیمعصومه  ،2یمعصومه توكل، 9یكرمان ديناه

Role of creativity in organizational learning and social anxiety in teachers 
Nahid Kermani1, Masoumeh Tavakoli2, Masoumeh Fardi3, Mozhgan Fereydounnezhad4, Seyyed Kazem Banihashem5 

 چكيده

در  تینقش خالقپیرامون  اند. اما ها به بررسی نقش خالقیت و یادگیری سازمانی و عوامل موثر بر اضطراب اجتماعی پرداختهپژوهش زمينه:

 یریادگیدر  تیپژوهش با هدف مطالعه نقش خالق نیا هدف: ی معلمان شکاف تحقیقاتی وجود دارد.و اضطراب اجتماع یسازمان یریادگی

که از روش  باشدمی مدل ساختاری کردیبا رو یکاربرد قاتیپژوهش از نوع تحق نیا روش:. انجام شده است یو اضطراب اجتماع یسازمان

-نیپژوهش شامل کارکنان و معلمان سازمان آموزش و پرورش شهرستان مشک نیا یاستفاده شده است. جامعه آمار ویبه عنوان روش تحق یهمبستگ

ساده استفاده شد.  یتصادف یریگاز روش نمونه یریگنمونه یانتخاب شدند که برا ویتحق دگانکنننفر به عنوان شرکت 22۴بود که به تعداد  شهر

( و پرسشنامه اضطراب 211۱) رسزكیفام و اسوا یتو یسازمان یریادگی(، پرسشنامه 0322) یعابد تیشامل پرسشنامه خالق هاداده یآورابزار جمع

اده شده استف رسونیپ یهمبستگ بیو ضر یاز روش معادالت ساختار هاداده لیو تحل هیتجز منظور. به باشدمی( 2111کانور و همکاران ) یاجتماع

بدین معنی که خالقیت ؛ (p≤ 11۵/1) دارد ریت ث یو اضطراب اجتماع یسازمان یریادگیبر  تیخالقها نشان داد که داده لیتحل جینتا ها:يافتهاست. 

یت خالق گيری:نتيجه. کنددرصد از بار عاملی مربوط به اضطراب اجتماعی را گزارش می 23درصد از بار عاملی مربوط به یادگیری سازمانی و  22

بینی کننده یادگیری توان از خالقیت به عنوان عامل پیششود و میعنصری مهم در تبیین اضطراب اجتماعی و یادگیری سازمانی معلمان تلقی می

 ی، معلماناضطراب اجتماع ،یسازمان یریادگی ت،یخالق :كليدها واژه سازمانی و اضطراب اجتماعی معلمان نام برد.
Background: Research has examined the role of creativity and organizational learning and the factors affecting 

social anxiety. But there is a research gap between the role of creativity in organizational learning and the social 

anxiety of teachers. Aims: This study was conducted to study the role of creativity in organizational learning and 

social anxiety of teachers. Method: This research is a kind of applied research with structural model approach that 

used correlation method as the research method. The statistical population of this study consisted of all teachers of 

MeshkinShahr County Education Organization in which 274 participants were selected as the research participants 

and random sampling method was used to select participants. Data collection tools included Abedi Creativity 

Questionnaire (1993), Pham & Swierczek Organizational Learning Questionnaire (2006) and Connor et al Social 

Anxiety Questionnaire (2000). Structural equation method and Pearson correlation coefficient were used to analyze 

the data. Result: The results of data analysis showed that creativity had an effect on organizational learning and 

social anxiety (p≤ 0/005); It means that creativity can explain 77 percent factor load of organizational learning and 

73 percent factor load of social anxiety of teachers. Conclusions: Creativity is an important factor in explaining 

social anxiety and organizational learning of teachers. So that, creativity can be considered as a predictor factor of 

teachers’ social anxiety and organizational learning. Key Words: Creativity, organizational learning, social anxiety, 

teachers 
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 مقدمه

 های مختلفخالقیت از موضوعات جالب و بحث برانگیز حوزه

های حوزهای در باشد که منشاء تغییر و تحوالت گستردهعلمی می

 مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی شده است )بنی

(. در طول تاریخ، خالقیت در رشد 0323هاشم، رضائی، بدلی و دانا، 

و تکامل فرد و تمدن بشری نقش مؤثری داشته است و زیربنای 

ریزی، ها و دستاوردهای علمی و هنری بوده است )امامیاختراع

در عصر جدید نیز مشکالت و مسائل جدید (. 032۹حقانی و یوسفی، 

های جدید و همچنین نیازمند افرادی است که بتوانند حلمستلزم راه

ها را خلو کنند. خالقیت در عصر دیجیتال از ارزش و اهمیت حلراه

 هاشم، فرخی تیرانداز، شاهعلیزاده وبسیار زیادی برخوردار است )بنی

وری، بهداشت و درمان و بهره(. ارتباط خالقیت با 0323مشهدی، 

همچنین مزایای فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی آن مورد توجه 

 0(. انجمن روانشناختی آمریکا211۴قرار گرفته است )سیمونتون، 

های ذهنی که ( تفکر خالق را پردازش0320؛ گروه مترجمان، 2112)

ریف تع شود،حل یا ترکیبی نو در یک حوزه منجر میبه اختراع، راه

هایی دارند که باعث تمایز آنها از کرده است. افراد خالق ویژگی

شود؛ از قبیل تالش برای غلبه بر موانع، تحمل ابهام، افراد عادی می

پذیری، خودپنداره مثبت، به ت خیر انداختن قضاوت، تمرکز مسئولیت

بر هدف به جای پاداش، فراتر رفتن از مرزهای تفکر متعارف )یانگ، 

های مختلف از جمله آموزش از (. خالقیت در حیطه2112

کند که خالقیت ( بیان می2101باشد. کرفت )های مهم میکلیدواژه

های آینده نقش حیاتی بازی خواهد کرد؛ لذا باید در آموزش نسل

ها نیز تربیت افراد خالق را اولویت قرار داد. همچنین، در سازمان

وری دارد )احمدی، ر و بهرهخالقیت نقش مهمی در توسعه پایدا

ها یکی (. در سازمان03۹2؛ صادقی، محتشمی، میری و صادقی، 032۵

ه رسد خالقیت با آن ارتباط تنگاتنگی داشتاز مفاهیمی که به نظر می

باشد، به ویژه یادگیری سازمانی که کمتر مورد باشد، یادگیری می

ها انها در سازمتوجه قرار گرفته است. یادگیری از مهمترین پارادایم

ر، کند؛ به عبارت دیگها را تضمین میباشد که موفقیت سازمانمی

یرند گتر و بهتر یاد میهایی موفو هستند که زودتر، سریعسازمان

 (.032۱زاده، خوش چهره، منوریان و عالئی، )عمران

                                                           
1. American Psychological Association (APA) 

اهمیت یادگیری سازمانی در آن است که کلید موفقیت 

شود؛ زیرا به عمر طوالنی محسوب میها در راستای نیل سازمان

ها، اگر دچار فقر یادگیری شوند، ممکن است به ترین سازمانموفو

 های خودتوانند از تمامی قابلیتحیات خود ادامه دهند اما هرگز نمی

(. یادگیری منش  اصلی 032۱زاده و همکاران، استفاده کنند )عمران

دیگر،  تغییر است. به عبارتمزیت رقابتی است. اساساً، یادگیری برای 

در هر سازمانی باید تحول مثبت به عادت تبدیل شود و این تحول 

(. 211۴شود مگر از راه یادگیری )اورتنبالد، مثبت حاصل نمی

یادگیری سازمانی به ظرفیت یک سازمان در شناسایی نیاز به تغییر و 

رچ، ت و ماکند )لویپذیری و اقدام به یک عمل ارادی اشاره میانطباق

(. یادگیری سازمانی پیامد تعامل فرآیندهای شناختی و اجتماعی 02۹۹

های سازمانی است. یادگیری ها و تعاملنهفته در ساختار، فرهنگ

 ها و اعمال مشترك است کهسازمانی فرآیند تغییر در افراد، دیدگاه

د ردگگیرد و در آنها جایگزین میتحت ت ثیر نهادها و سازمان قرار می

(. در ادبیات یادگیری 032۹)حقیقی نسب، قدرت آبادی و شفیع، 

 خوریم کهسازمانی به طور دائم به مفهوم یادگیری فردی بر می

مفهومی روانشناختی است. نفوذ مستقیم و غیر مستقیم یادگیری فردی 

در یادگیری سازمانی، بیانگر این واقعیت است که بسیاری از 

بر پایه مشاهدات یادگیری فردی و  های یادگیری سازمانیتئوری

سازمان استوار است )اعرابی، محمودی کوچک سرایی  -قیاس فرد 

(. شاید در همین سطو است که نقش خالقیت 0320مقدم، و رسته

تواند به عنوان یک مفهومی روانشناختی در سطو فردی یادگیری می

 سازمانی برجسته شود.

-ها میربخش افراد سازمانیکی از مفاهیم دیگری که در تعامل اث

راب باشد. اضطتواند نقش مؤثری داشته باشد، اضطراب اجتماعی می

 شود، شاملاجتماعی که از آن تحت عنوان هراس اجتماعی نیز یاد می

ترس پایدار از ارزیابی منفی توسط دیگران است )طحان و کالنتری، 

ل (. این اختال03۹2؛ محمودی، گودرزی، تقوی و رحیمی، 032۹

یکی از انواع اختالالت اضطرابی به شمار می رود که مبتالیان به آن 

های اجتماعی خاص مثل از تحقیر شدن و شرمساری در موقعیت

(. اختالل 2102ترسند )هافمن و اوتو، گفتگو در جمع به شدت می

واند تاضطراب اجتماعی یک اختالل شایع و ناتوان کننده است که می

شدن، لرزیدن و عرق کردن داشته باشد عالئمی از قبیل سرخ 
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دهد که فرد در (. اضطراب اجتماعی زمانی روی می032۹)بشارت، 

های خانوادگی و های اجتماعی از قبیل محیط کاری، جمعموقعیت

فامیلی، رویدادهای خاص و اجتماعی قرار گیرد )بارِرا و نورتون، 

ند نقش تواهایی که اضطراب اجتماعی می(. یکی از حوزه2112

پژوهش  باشد.ها میهای کاری و سازمانمخربی داشته باشد، محیط

دهد که اضطراب ( نشان می2103شیرازی، احمدی و میرزاجانی )

اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزش عالی اثر دارد. زیدآبادی 

وری سازمان اشاره ( نیز به نقش استرس و اضطراب در بهره032۱)

ها زمانوری ساکند که استرس نقش مخربی در بهرهکند و بیان میمی

 دارد.

 باشند، بررسیآنچه که در این پژوهش محققان به دنبال آن می

نقش خالقیت در دو مفهوم مهم سازمانی یعنی یادگیری سازمانی و 

باشد. از آنجا که این نقش و رابطه در اضطراب اجتماعی می

، در رسی قرار نگرفته استهای قبلی به طور مستقیم مورد برپژوهش

این پژوهش محققان به دنبال پاسخ گویی به این سؤال بودند که آیا 

خالقیت بر یادگیری سازمانی و اضطراب اجتماعی کارکنان ت ثیر 

 دارد؟

 روش

این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد مدل ساختاری 

امعه جی به عنوان روش تحقیو استفاده شد. که از روش همبستگ بود

آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان سازمان آموزش و پرورش 

گیری گیری از روش نمونهشهرستان مشکین شهر بود. برای نمونه

تصادفی ساده استفاده شد. روند انتخاب تصادفی معلمان بدین شرح 

یست شهر، لکینبود که ابتدا با همکاری سازمان آموزش و پرورش مش

ذاری گمعلمان در اختیار محققان قرار گرفته شد و محققان با شماره

کنندگان تحقیو را به صورت تصادفی تصادفی معلمان، شرکت

های تحقیو، محققان با مراجعه انتخاب کردند. بعد از انتخاب نمونه

ای که معلمان منتخب در آن قرار داشتند، ابزارهای حضوری به مدرسه

، 211۴با استناد به نظر هویت و کرامر ) ش را توزیع کردند.پژوه

نفر برای هر  21مبنی بر انتخاب  (03۹2ترجمه شریفی و همکاران، 

 01متغیر و با توجه به اینکه پژوهش حاضر دارای سه متغیر اصلی و 

نفر را  21متغیر(؛ اگر به ازای هر متغیر  03مؤلفه داشت )مجموعاً 

نفر بر آورد شد که با در نظر گرفتن  2۱1انتخابی انتخاب کنیم، نمونه 

نفر نمونه در نظر گرفته شد. در نهایت بعد  311ها، احتمال افت نمونه

نفر به عنوان  22۴ های ناقص و معیوب، تعداداز حذف پرسشنامه

شامل  هاآوری دادهشرکت کنندگان تحقیو انتخاب شدند. ابزار جمع

، پرسشنامه یادگیری سازمانی توی (0322پرسشنامه خالقیت عابدی )

( و پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور و 211۱فام و اسوایرسزك )

ها از روش ( بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده2111) همکاران

معادالت ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

 SPSSو  LISRELافزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل نرم

 شد.

 ابزار

 0322خالقیت: پرسشنامه خالقیت عابدی توسط عابدی در سال 

ای به گویه با طیف لیکرت سه درجه ۱1تهیه شده است که شامل 

باشد. این آزمون بر پایه نظریه تورنس می 3و  2، 0ترتیب با نمره 

درباره خالقیت ساخته شده است که خالقیت را شامل چهار مؤلفه 

را  داند. تورنس هم خالقیتپذیری و بسط می، انعطافسیالی، ابتکار

راوان(، های فترکیبی از عناصری همچون سیالی )استعداد تولید ایده

استعداد پذیری )های بدیع و تازه(، انعطافابتکار )استعداد تولید ایده

های گوناگون( و بسط )استعداد توجه به ها با روشتولید ایده

 ردیبگ یپرسشنامه نمره باالتر نیه فرد در اهر چداند. جزئیات( می

درستی و قابلیت اعتماد این  است. یشتریب تیخالق یدارایعنی 

( ت یید شده است. در این پژوهش هم 0322پرسشنامه توسط عابدی )

 برآورد شد. ۹2/1قابلیت اعتماد با استفاده از آلفای کرونباخ 

فام و وی تتوسط سازمانی  یادگیری سازمانی: پرسشنامه یادگیری

 یطراح یسازمان یریادگی( به منظور سنجش 211۱) رسزكیاسوا

این  .باشدمی هیگو 02لفه و ؤم 3 یپرسشنامه دارا نیشده است. ا

(، تسهیم ۵تا  0پرسشنامه شامل سه مؤلفه تحصیل دانش )سؤاالت 

( 02تا  01( و بکارگیری دانش )سؤاالت 2تا  ۱دانش )سؤاالت 

)کامالً  ایباشد. این پرسشنامه در قالب طیف لیکرتی پنج درجهمی

( تنظیم ۵، کامالً موافو ۴، موافو 3، نظری ندارم 2، مخالف 0مخالف 

، حد متوسط نمرات 02ین نمره در این پرسشنامه شده است. حد پای

اشد بباشد. تفسیر نمرات بدین شرح میمی ۱1و حد باالی نمرات  ۴۴

باشد یعنی میزان یادگیری  2۹تا  02که اگر نمره محاسبه شده بین 

 ۴۴تا  22باشد. اگر نمره محاسبه شده بین سازمانی در حد پایین می

ی در حد متوسط است و اگر نمره باشد یعنی میزان یادگیری سازمان

وی باشد. تباشد، میزان یادگیری سازمانی در حد باال می ۱1تا  ۴۵بین 

 ابزار نیا یمحتوا درستیخود  ویتحق در( 211۱) رسزكیفام و اسوا

 ین را به روش آلفاآ قابلیت اعتمادو  اندکردهورد آرا مناسب بر
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این پژوهش نیز قابلیت در  .اندکرده گزارش 21/1ز کرونباخ باالتر ا

 گزارش شد. ۹۴/1اعتماد این ابزار 

 2111اجتماعی در سال  اضطرابپرسشنامه اضطراب اجتماعی: 

به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی  (2111) توسط کانور و همکاران

عی اجتما اضطرابطراحی شد. پرسشنامه مذکور سه حیطه بالینی 

سنجد. از این اختالل را می یعنی ترس، اجتناب و عالیم فیزیولوژیکی

. تگذاری آن اسهای این پرسشنامه کوتاه بودن و سادگی نمرهمزیت

یکی از موارد استفاده این پرسشنامه آزمودن پاسخ به درمان در 

اعی رسشنامه هراس اجتم. پمبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعی است

ی این گذارمره. نماده است 02یک مقیاس خودسنجی شامل  کانور

تا  1 که نمرات باشدای میدرجهمقیاس بر اساس مقیاس لیکرت پنج 

های اصالً، کم، تاحدودی، زیاد و خیلی زیاد به ترتیب برای گزینه ۵

درستی و پرسشنامه از  نیا. (03۹۹)فتحی آشتیانی، گیرد تعلو می

ش باز آن با رو قابلیت اعتمادبرخوردار است.  ییباال قابلیت اعتماد

ابر با بر یاجتماع اضطراباختالل  صیبا تشخ ییهادر گروه ییآزما

کرونباخ( در  یآن )آلفا یدرون یهمسان بیبوده و ضر ۹2/1 تا 2۹/1

 ستهیستازه در مقا درستیشده است.  گزارش 2۴/1گروه بهنجار  کی

ل اختال صیبتا تشتخ یهایآزمتون در دو گتروه از آزمودن نیا جینتا

گتروه افتراد بهنجتار بدون  یهتایتودنو آزم یاجتماع اضطراب

نشان  بتا هم یشد که تفاوت معنادار یبررس یپزشکروان صیتشخ

 ،ی)سالجقه و بخشان آن است یاز اعتبار باال یخود حاک نیکه ا دادند

 گزارش شد. 22/1قابلیت اعتماد این ابزار در این پژوهش  (.0323

 هايافته

ی ابتدا ماتریس همبستگگویی به سؤاالت پژوهش، برای پاسخ

یین دار بین متغیرها، به تعترسیم شد تا در صورت وجود ارتباط معنی

خالقیت  ینب همبستگی به مربوط ضریب ت ثیر آنها بپردازیم. اطالعات

 ارائه 0 جدول در و ابعاد آن با یادگیری سازمانی و اضطراب اجتماعی

 .است شده
 

 پژوهش. ضریب همبستگی بین متغیرهای 0جدول

 بسط انعطاف پذیری ابتکار سیالی خالقیت متغیر

یادگیری 

 سازمانی
**۵0۴/1 **220/1 **2۵۴/1 **۴32/1 **3۱۹/1 

اضطراب 

 اجتماعی
*20۹/1- 102/1 *202/1- *23۴/1- 103/1 

 

** P<0/01, * P<0/05 

، 0طبو نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرها در جدول 

 خالقیت با یادگیری سازمانی ارتباط معنادار و مثبتیتوان گفت که می

ت. دار حاکم اسها نیز این رابطه مثبت و معنیدارد که در خرده مقیاس

طه دهد که راببین خالقیت و اضطراب اجتماعی نیز نتایج نشان می

های این دو دار معکوس وجود دارد. البته در میان خرده مقیاسمعنی

های سیالی و بسط ارتباط معنادار مشاهده نشد. متغیر بین خرده مقیاس

بنابراین، با توجه به اینکه نتایج ضریب همبستگی حاکی از ارتباط 

باشد. در بخش بعدی به ترسیم مدل ساختاری معنادار بین متغیرها می

 پردازیم.سؤاالت تحقیو به منظور مشخص نمودن مقدار اثر می

فرض بررسی و پیشقبل از انجام مدل معادالت ساختاری، د

همخطی چندگانه و بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مورد تحلیل 

 فرض، حاکی از مورد ت یید بودنقرار گرفت که نتایج این دو پیش

های انجام مدل معادالت ساختاری بود. برای بررسی هم فرضپیش

های تحمل و عامل تورم خطی چندگانه بین متغیرها از شاخص

 01بیشتر از  VIF یا 0/1شد. مقدار تحمل کمتر از  واریانس استفاده

نتایج بدست آمده برای  .خطی چندگانه استنشان دهنده وجود هم

، ۴۹/1خالقیت، یادگیری سازمانی و اضطراب اجتماعی به ترتیب 

بدست آمد که نتایج انحرافی از مفروضه چندگانگی  ۱3/1و  ۵2/1

دن توزیع نمرات نیز از دهد. جهت بررسی نرمال بوخطی را نشان نمی

اسمیرنوف استفاده شد که نتایج بدست آمده  –آزمون کالموگروف 

برای خالقیت، یادگیری سازمانی و اضطراب اجتماعی به ترتیب 

بدست آمد. سطو معناداری آماره محاسبه شده  ۱3/1و  ۹2/1، 23/1

باشد و فرض نرمال بودن می 1۵/1برای تمامی متغیرها بزرگتر از 

 نمرات پذیرفته شده است. توزیع

شود، نتایج بدست آمده مشاهده می 0همانطور که در شکل 

 های تحقیو برقرار استحاکی از آن است که تمامی روابط بین سازه

ها برای ت ثیر خالقیت بر یادگیری سازمانی در نتایج تحلیل داده

درصد مقدار بار عاملی گزارش شده است و مقدار  22معادل  2شکل 

t ( که با توجه به معنی دار بودن و 2است )شکل  ۱2/01دست آمده ب

درصد متغیر  22توان گفت که با احتمال مثبت بودن این ضرایب می

خالقیت بر یادگیری سازمانی ت ثیر دارد. نتایج بزارش مدل نیز در 

 گزارش شده است. 2جدول 
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 بارهای عاملی مربوط به متغیرهای سؤال پژوهش. مقدار 0شکل

 

 
 داری ضرایب. مقدار تی برای بررسی معنی2شکل

 

 . نتایج برازش مدل2جدول

 نتیجه اعداد بدست آمده مقدار مجاز هاشاخص

 برازش مناسب 𝑘2/df>3 2۹/0 آزادینسبت کای دو به درجه

RMSEA  برازش مناسب 1۵/1 12/1کمتر از 

GFI  برازش مناسب 22/1 2/1از باالتر 

AGFI  برازش مناسب 23/1 2/1باالتر از 

CFI  برازش مناسب 2۴/1 2/1باالتر از 

NFI  برازش مناسب 2۱/1 2/1باالتر از 

NNFI  برازش مناسب 2۱/1 2/1باالتر از 

 

 

 گیری اندازه هایمدل برازندگی در هایشاخص نتایج به توجه با

 دوخی مقدار گفت توانمی ابزارهای پژوهش، ت ییدی عامل تحلیل

 معنادار است. درصد ۵ خطای سطو در گیریاندازه هایمدل همه در

 گیریاندازه مدل های همه در آزادیدرجه به دوخی نسبت همچنین،

مفهومی  هایمدل مناسب برازش بیانگر مدنظر، به مالك توجه با

 در گیریاندازه هایمدل همه در RMSEA شاخص است. مقدار
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 قابل خطای مقدار گویای امر نیز این و دارد قرار قبول قابل دامنه

، CFIهای شاخص مقادیر است. ابزارها گیریاندازه هایمدل در قبول

GFI ،AGFI، NFI و NNFI ابزارها گیریاندازه هایمدل همه در 

 نشان دهنده که شدند مطلوب ارزیابی مدنظر مالك به توجه با نیز

نتایج  به توجه با بنابراین، است. گیریاندازه هایمدل مناسب برازش

 برازش پژوهش ابزارهای همه گفت توانمی گیری،اندازه هایمدل

 قبول دارند. قابل و مناسب

 

 . نتایج برازش مدل3جدول

 نتیجه اعداد بدست آمده مقدار مجاز هاشاخص

 برازش مناسب 𝑘2/df>3 22/0 آزادینسبت کای دو به درجه
RMSEA  برازش مناسب 1۴/1 12/1کمتر از 

GFI  برازش مناسب 2۱/1 2/1باالتر از 

AGFI  برازش مناسب 2۴/1 2/1باالتر از 

CFI  برازش مناسب 22/1 2/1باالتر از 

NFI  برازش مناسب 23/1 2/1باالتر از 

NNFI  برازش مناسب 22/1 2/1باالتر از 

 

 

اندازه  هایمدل برازندگی در هایشاخص نتایج به توجه با

 مقدار گفت توانمی ابزارهای پژوهش ت ییدی عامل تحلیل گیری

معنادار  درصد ۵ خطای سطو در گیریاندازه هایمدل همه در دوخی

 اندازه مدل های همه در آزادیدرجه به دوخی نسبت همچنین، است.

 هایمدل مناسب برازش بیانگر مدنظر، به مالك توجه با گیری

 اندازه هایمدل همه در RMSEA شاخص مفهومی است. مقدار

 خطای مقدار گویای امر نیز این و دارد قرار قبول قابل دامنه در گیری

های شاخص مقادیر است. ابزارها گیریاندازه هایمدل در قبول قابل

CFI ،GFI ،AGFI، NFI و NNFI گیریاندازه هایمدل همه در 

نشان  که شدند مطلوب ارزیابی مدنظر مالك به توجه با نیز ابزارها

 به توجه با بنابراین، است. گیریاندازه هایمدل مناسب برازش دهنده

 پژوهش ابزارهای همه گفت توانمی گیری،اندازه هاینتایج مدل

 قبول دارند. قابل و مناسب برازش

 گيریبحث و نتيجه

این پژوهش با هدف بررسی نقش خالقیت در یادگیری سازمانی و 

اضطراب اجتماعی انجام شد که نتایج نشان داد خالقیت بر یادگیری 

سازمانی ت ثیر مثبت و بر اضطراب اجتماعی ت ثیر منفی دارد. یعنی 

القیت منجر به بهبود یادگیری سازمانی و کاهش اضطراب اجتماعی خ

وان گفت تهای پژوهش مربوط به سؤال اول میشود. در تبیین یافتهمی

که هم مفهوم یادگیری و هم مفهوم خالقیت به عنوان مفاهیم 

شوند که در سطو فردی مورد مطالعه قرار روانشناختی شناخته می

نظر مفهوم شناسی و سطو بررسی هر دو در گیرند. بنابراین از ممی

گستره روانشناسی و سطو فردی قابل بررسی هستند. زمانی که به 

ری یابیم که افراد خالق توانایی بهتپردازیم در میبررسی خالقیت می

(. از سوی دیگر 211۴پالمون و ایلیس،  -در حل مسئله دارند )ریتر 

 وانایی حل مسئله بهتریدهد که افرادی که تهم تحقیقات نشان می

ویژگی دیگر  (.02۹۹کنند )اسولر، دارند در یادگیری بهتر عمل می

باشد پذیری، ابتکار و بسط موضوع میافراد خالق در انعطاف

ی هاحل(. بدین معنی که افراد خالق توانایی ارائه راه0222)تورنس، 

این  رسدمیگوناگون، تازه و بدیع به همراه جزئیات دارند و به نظر 

کند تا در یادگیری موضوع جدید بهتر ویژگی به آنها کمک می

عملکرد داشته باشند. همچنین افراد خالق دارای ویژگی خودپنداره 

، دل(. نتایج تحقیو نیک0323مثبت هستند )بنی هاشم و همکاران، 

دهد که ( نشان می0320) انیکاووس و زادهفرزاد، عرب ،وریکد

تواند در ارتقاء یادگیری مؤثر باشد. همچنین ی میخودپنداره تحصیل

هاشم و ( و بنی0323های شاهعلیزاده، دهقانی و دهقانزاده )پژوهش

دهد که خالقیت بر یادگیری ت ثیر دارد. ( نشان می0323همکاران )

های این پژوهش هم همسو با مبانی نظری این دو مفهوم بنابراین، یافته

باشد. هرچند شاید در تعمیم قبلی میهای و هم همسو با پژوهش

ها باید با احتیاط پیش رفت چرا که زمینه پژوهش حاضر بیشتر یافته

محیط اداری سازمان آموزش و پرورش بود، در حالی که در 

های قبلی بیشتر محیط مدرسه و دانشگاه زمینه مطالعه بوده پژوهش

 ؤال دوم پژوهشهایی دارند. در رابطه با ساست و از این منظر تفاوت

نیز نقش خالقیت در کاهش اضطراب اجتماعی کارکنان آموزش و 

 پرورش نشان داده شد. اضطراب اجتماعی به معنای ترس از قرار 
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باشد که ناشی از نگرانی فرد از های اجتماعی میگرفتن در محیط

ین، د )آستین و آستباشارزیابی منفی دیگران نسبت به خودش می

های اجتماعی به عنوان یک (. بنابراین، قرار گرفتن در محیط211۹

باشد. با توجه به اینکه یکی از ابعاد چالش و مسئله برای فرد می

ه باشد؛ بحل نو و جدید برای مسئله و موضوع میخالقیت ارائه راه

رای بحل رسد که فرد خالق از قابلیت بیشتری در ارائه راهنظر می

گونه که ذکر شد، هایی برخوردار است. همچنین، همانچنین چالش

افراد خالق دارای خودپنداره مثبت هستند که این ویژگی در تعارض 

قات باشد. چرا که نتایج تحقیبا افراد مبتال به اضطراب اجتماعی می

دهد که خودپنداره با اضطراب رابطه معکوس دارد نشان می

؛ رحمانیان، میرزاییان 032۵نژاد، ژاد و ابراهیمی)رامشک، ابراهیمی ن

(. به عبارت دیگر، 211۱؛ باتزر و کوپر، 0320زاده، و حسن

ه خود کند تا نگرش مثبتی نسبت بخودپندراه مثبت به فرد کمک می

های رود که در چنین حالتی نسبت به ارزیابیداشته باشد و انتظار می

 باشد.منفی دیگران ترس بی موردی نداشته 

توان چنین گفت که خالقیت بندی مطالب مذکور میدر جمع

باشد. این ویژگی یک ویژگی بسیار مهم در موفقیت فرد می

 وری خود را افزایش دهد وکند تا بهرهروانشناختی به فرد کمک می

ها ازمانتری بگیرد. به سدر مواجه با شرایط گوناگون تصمیمات بهینه

پرورش که مسئولیت مستقیم تربیت نیروی  به ویژه سازمان آموزش و

شود خالقیت را به عنوان انسانی جامعه را برعهده دارد پیشنهاد می

کلیدواژه مهم برای عصر جدید تلقی نموده و راهکارهای الزم برای 

ارتقای خالقیت در بین کارکنان خود را اتخاذ نماید. با انجام چنین 

ی ازمانی به عنوان مزیت رقابتتوان انتظار داشت یادگیری سکاری می

ها بهبود و ارتقاء یابد؛ از سوی دیگر هم اضطراب اجتماعی سازمان

باشد نیز ها میکه به عنوان عامل مخرب و غیرسازنده در سازمان

 احتماالً کاهش یابد.

 منابع
وری منابع انسانی. (. رابطه خالقیت و نوآوری با بهره032۵احمدی، عباداله )

 .212-222(، 3) 2، در مدیریت آموزشیرهیافتی نو 

رسته مقدم، اصغر و سرایی، علیاعرابی، سیدمحمد؛ محمودی کوچک

گیری قابلیت یادگیری (. مقیاس پیشنهادی اندازه0320آرش )

 .۹۴-002(، 3) ۴، فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامیسازمانی. 

 ت ثیربررسی (. 032۹یوسفی، علیرضا ) امامی ریزی، کبری؛ حقانی، فریبا و 

آموزشی در درس هندسه بر خالقیت و  هایبازیبه کارگیری 

فصلنامه  .آموزان دختر پایه سوم ابتداییپیشرفت تحصیلی دانش
 .۱۴-2۴(، 0۱) ۱0، ریزی درسیپژوهش در برنامه

فرهنگ توصیف انجمن روانشناسی (. 2112انجمن روانشناسی آمریکا )
 . تهران: انتشارات ارس.0320. ترجمه گروه مترجمان، آمریکا

ل بر اختال یپارادوکس درمان ی. سنجش اثربخش(032۹ی )محمدعل ،بشارت

 یپژوهش یفصلنامه علم. ی: مطالعه موردیجتماعساضطراب ا
 .3۹3-32۱، (2۱) 0۹ ،یعلوم روانشناخت

رانداز، سوسن؛ شاهعلیزاده، محمد و بنی هاشم، سید کاظم؛ فرخی تی

بررسی ت ثیر استفاده از یادگیری (. 0323مشهدی، مولود )

 Interdisciplinaryالکترونیکی بر خالقیت دانشجویان. 

Journal of Virtual Learning in Medical Sciences ،۵(۴)، 

۵3-۱2. 

(. 0323دانا، علی ) ؛ بدلی، مهدی وبنی هاشم، سیدکاظم؛ رضائی، عیسی

بررسی ت ثیر استفاده از یادگیری تلفیقی بر خالقیت دانشجویان. 

 .003-02۹(، 0)۴، فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی

(. ت ثیر تعهد 032۹شفیع، شکوفه )ی نسب، منیژه؛ قدرت آبادی، لیال و حقیق

مدیران ارشد، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر سرمایه 

 .3۵2-32۴(، ۴1)2، فصلنامه مدیریت بازرگانیری. فک

(. 032۵ابراهیمی نژاد، مهدی ) ک، سارا؛ ابراهیمی نژاد، غالمرضا ورامش

رابطه خودپنداره با اضطراب در بین دانشجویان شهر کرمان. 

 .21۱-20۵(، 3) ۵، مجله بهداشت و توسعه

رابطه (. 0320حسن زاده، رمضان ) مانیان، زاهده؛ میرزاییان، بهرام ورح

آموزان دختر پایه اضطراب اجتماعی با خودپنداره در دانش

 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. پنجم شهرستان جهرم

02(۵ ،)۵12-۵12. 

وری یکی سازمان. (. نقش استرس در بهره032۱زیدآبادی، عباس )

، انجمن مهندسی وریدوازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره

 رق ایران، تهران.وری صنعت ببهره

(. اثربخشی ترکیب مواجهه 0323بخشانی، نورمحمد ) سالجقه، صادق و

های مقابله با استرس بر میزان درمانی گروهی و آموزش مهارت

دانش و پژوهش در روانشناسی اضطراب اجتماعی دانشجویان. 
 .2۱-01۴(، 2)0۵، کاربردی

پرورش (. 0323دهقانزاده، حجت ) شاهعلیزاده، محمد؛ دهقانی، سجاد و

 یاز الگو یریگبا بهره یریادگی زانیم شیو افزا تیخالق

کار فصلنامه ابتی. در درس علوم اجتماع امزیلیو تیپرورش خالق
 .000-03۴(، 2)۴، و خالقیت در علوم انسانی
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(. 03۹2صادقی، زینب؛ محتشمی، رضا؛ میری، امیر؛ صادقی، سبحان )

لی: گامی اساسی در جهت توسعه پایدار. خالقیت در آموزش عا

 .23-2۹(، 0) 3، راهبردهای آموزش

(. تعیین اثربخشی آموزش جرأت 032۹کالنتری، معصومه ) طحان، محمد و

نشریه رویش آموزان نابینا. ورزی بر اضطراب اجتماعی دانش
 .02۵-032(، 3۵)3، روانشناسی

مجله گیری آن. دازههای نو در ان(. خالقیت و شیوه0322عابدی، جمال )
 .۴۱-۵۴(، 3)2، های روانشناختیپژوهش

عالئی، حسین خوش چهره، محمد؛ منوریان، عباس و  عمران زاده، اسماعیل؛

(. تبیین الگوی یادگیری سازانی در کارکنان شرکت ملی 032۱)

، لتیهای دوفصلنامه مدیریت سازمانصنایع پتروشیمی کشور. 

۵(3 ،)2۵-002. 

ارزشیابی شخصیت  –های روانشناختی آزمون(. 03۹۹فتحی آشتیانی، علی )
 تهران: انتشارات بعثت. .روانو سالمت

رحیمی،  درزی، محمدعلی؛ تقوی، سیدمحمدرضا ومحمودی، محمد؛ گو

(. بررسی اثربخشی درمان کوتاه مدت متمرکز بر 03۹2چنگیز )

تک فراشناخت بر عالئم اختالل هراس اجتماعی، بررسی 

 .۱31-۱۴0(، 3)02، مجله اصول بهداشت روانیآزمودنی. 

 فرزاد، ولی اله؛ عرب زاده، مهدی و نیک دل، فریبرز؛ کدیور، پروین؛

رابطه خودپنداره تحصیلی، (. 0320کاووسیان، جواد )

مجله  .تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان هایهیجان
 .013-002(، 0)۱، روانشناسی کاربردی

های تحقیو در ای بر روشمقدمه(. 211۴هویت، دنیس و کرامر، دانکن )
ه، زادپاشا؛ نجفی، حسن، ترجمه شریفیروانشناسی و مشاوره

ای فرد، فریده؛ جعفر؛ قدسی، احقر؛ میرهاشمی، مالک؛ دوکانه

 (. تهران: سخن.03۹2شریفی، نسترن )
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