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چكيده

 اما پیرامون نقش خالقیت در. پژوهشها به بررسی نقش خالقیت و یادگیری سازمانی و عوامل موثر بر اضطراب اجتماعی پرداختهاند:زمينه
 این پژوهش با هدف مطالعه نقش خالقیت در یادگیری: هدف.یادگیری سازمانی و اضطراب اجتماعی معلمان شکاف تحقیقاتی وجود دارد
 این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد مدل ساختاری میباشد که از روش: روش.سازمانی و اضطراب اجتماعی انجام شده است
- جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و معلمان سازمان آموزش و پرورش شهرستان مشکین.همبستگی به عنوان روش تحقیو استفاده شده است
. نفر به عنوان شرکتکنندگان تحقیو انتخاب شدند که برای نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد22۴ شهر بود که به تعداد
) و پرسشنامه اضطراب211۱(  پرسشنامه یادگیری سازمانی توی فام و اسوایرسزك،)0322( ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه خالقیت عابدی
 به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده.) میباشد2111( اجتماعی کانور و همکاران
)؛ بدین معنی که خالقیتp≥ 1/11۵(  نتایج تحلیل دادهها نشان داد که خالقیت بر یادگیری سازمانی و اضطراب اجتماعی ت ثیر دارد: يافتهها.است
 خالقیت: نتيجهگيری. درصد از بار عاملی مربوط به اضطراب اجتماعی را گزارش میکند23  درصد از بار عاملی مربوط به یادگیری سازمانی و22
عنصری مهم در تبیین اضطراب اجتماعی و یادگیری سازمانی معلمان تلقی میشود و میتوان از خالقیت به عنوان عامل پیشبینی کننده یادگیری
 معلمان، اضطراب اجتماعی، یادگیری سازمانی، خالقیت: واژه كليدها.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

اهمیت یادگیری سازمانی در آن است که کلید موفقیت

خالقیت از موضوعات جالب و بحث برانگیز حوزههای مختلف

سازمانها در راستای نیل به عمر طوالنی محسوب میشود؛ زیرا

علمی میباشد که منشاء تغییر و تحوالت گستردهای در حوزههای

موفوترین سازمانها ،اگر دچار فقر یادگیری شوند ،ممکن است به

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

حیات خود ادامه دهند اما هرگز نمیتوانند از تمامی قابلیتهای خود

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

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

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

مزیت رقابتی است .اساساً ،یادگیری برای تغییر است .به عبارت دیگر،

اختراعها و دستاوردهای علمی و هنری بوده است (امامیریزی،

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

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

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

مستلزم راهحلهای جدید و همچنین نیازمند افرادی است که بتوانند

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

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

انطباقپذیری و اقدام به یک عمل ارادی اشاره میکند (لویت و مارچ،

بسیار زیادی برخوردار است (بنیهاشم ،فرخی تیرانداز ،شاهعلیزاده و

 .)02۹۹یادگیری سازمانی پیامد تعامل فرآیندهای شناختی و اجتماعی

مشهدی .)0323 ،ارتباط خالقیت با بهرهوری ،بهداشت و درمان و

نهفته در ساختار ،فرهنگها و تعاملهای سازمانی است .یادگیری

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

سازمانی فرآیند تغییر در افراد ،دیدگاهها و اعمال مشترك است که

آمریکا0

تحت ت ثیر نهادها و سازمان قرار میگیرد و در آنها جایگزین میگردد

(2112؛ گروه مترجمان )0320 ،تفکر خالق را پردازشهای ذهنی که

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

به اختراع ،راهحل یا ترکیبی نو در یک حوزه منجر میشود ،تعریف

سازمانی به طور دائم به مفهوم یادگیری فردی بر میخوریم که

کرده است .افراد خالق ویژگیهایی دارند که باعث تمایز آنها از

مفهومی روانشناختی است .نفوذ مستقیم و غیر مستقیم یادگیری فردی

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

در یادگیری سازمانی ،بیانگر این واقعیت است که بسیاری از

مسئولیتپذیری ،خودپنداره مثبت ،به ت خیر انداختن قضاوت ،تمرکز

تئوریهای یادگیری سازمانی بر پایه مشاهدات یادگیری فردی و

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

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

 .)2112خالقیت در حیطههای مختلف از جمله آموزش از

و رستهمقدم .)0320 ،شاید در همین سطو است که نقش خالقیت

کلیدواژههای مهم میباشد .کرفت ( )2101بیان میکند که خالقیت

میتواند به عنوان یک مفهومی روانشناختی در سطو فردی یادگیری

در آموزش نسلهای آینده نقش حیاتی بازی خواهد کرد؛ لذا باید

سازمانی برجسته شود.

قرار گرفته است (سیمونتون .)211۴ ،انجمن روانشناختی

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

یکی از مفاهیم دیگری که در تعامل اثربخش افراد سازمانها می-

خالقیت نقش مهمی در توسعه پایدار و بهرهوری دارد (احمدی،

تواند نقش مؤثری داشته باشد ،اضطراب اجتماعی میباشد .اضطراب

032۵؛ صادقی ،محتشمی ،میری و صادقی .)03۹2 ،در سازمانها یکی

اجتماعی که از آن تحت عنوان هراس اجتماعی نیز یاد میشود ،شامل

از مفاهیمی که به نظر میرسد خالقیت با آن ارتباط تنگاتنگی داشته

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

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

032۹؛ محمودی ،گودرزی ،تقوی و رحیمی .)03۹2 ،این اختالل

توجه قرار گرفته است .یادگیری از مهمترین پارادایمها در سازمانها

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

میباشد که موفقیت سازمانها را تضمین میکند؛ به عبارت دیگر،

از تحقیر شدن و شرمساری در موقعیتهای اجتماعی خاص مثل

سازمانهایی موفو هستند که زودتر ،سریعتر و بهتر یاد میگیرند

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

(عمرانزاده ،خوش چهره ،منوریان و عالئی.)032۱ ،

اضطراب اجتماعی یک اختالل شایع و ناتوان کننده است که میتواند
عالئمی از قبیل سرخ شدن ،لرزیدن و عرق کردن داشته باشد

)American Psychological Association (APA

1.
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(بشارت .)032۹ ،اضطراب اجتماعی زمانی روی میدهد که فرد در

شرکت کنندگان تحقیو انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها شامل

موقعیتهای اجتماعی از قبیل محیط کاری ،جمعهای خانوادگی و

پرسشنامه خالقیت عابدی ( ،)0322پرسشنامه یادگیری سازمانی توی

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

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

 .)2112یکی از حوزههایی که اضطراب اجتماعی میتواند نقش

همکاران ( )2111بود .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش

مخربی داشته باشد ،محیطهای کاری و سازمانها میباشد .پژوهش

معادالت ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

شیرازی ،احمدی و میرزاجانی ( )2103نشان میدهد که اضطراب

نرمافزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل  LISRELو SPSS

اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزش عالی اثر دارد .زیدآبادی

شد.

( )032۱نیز به نقش استرس و اضطراب در بهرهوری سازمان اشاره

ابزار

میکند و بیان میکند که استرس نقش مخربی در بهرهوری سازمانها

خالقیت :پرسشنامه خالقیت عابدی توسط عابدی در سال 0322
تهیه شده است که شامل  ۱1گویه با طیف لیکرت سه درجهای به

دارد.
آنچه که در این پژوهش محققان به دنبال آن میباشند ،بررسی

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

نقش خالقیت در دو مفهوم مهم سازمانی یعنی یادگیری سازمانی و

درباره خالقیت ساخته شده است که خالقیت را شامل چهار مؤلفه

اضطراب اجتماعی میباشد .از آنجا که این نقش و رابطه در

سیالی ،ابتکار ،انعطافپذیری و بسط میداند .تورنس هم خالقیت را

پژوهشهای قبلی به طور مستقیم مورد بررسی قرار نگرفته است ،در

ترکیبی از عناصری همچون سیالی (استعداد تولید ایدههای فراوان)،

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

ابتکار (استعداد تولید ایدههای بدیع و تازه) ،انعطافپذیری (استعداد

خالقیت بر یادگیری سازمانی و اضطراب اجتماعی کارکنان ت ثیر

تولید ایدهها با روشهای گوناگون) و بسط (استعداد توجه به

دارد؟

جزئیات) میداند .هر چه فرد در این پرسشنامه نمره باالتری بگیرد
یعنی دارای خالقیت بیشتری است .درستی و قابلیت اعتماد این

روش

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

این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد مدل ساختاری

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

بود که از روش همبستگی به عنوان روش تحقیو استفاده شد .جامعه
آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان سازمان آموزش و پرورش

یادگیری سازمانی :پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط توی فام و

شهرستان مشکین شهر بود .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری

اسوایرسزك ( )211۱به منظور سنجش یادگیری سازمانی طراحی

تصادفی ساده استفاده شد .روند انتخاب تصادفی معلمان بدین شرح

شده است .این پرسشنامه دارای  3مؤلفه و  02گویه میباشد .این

بود که ابتدا با همکاری سازمان آموزش و پرورش مشکینشهر ،لیست

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

معلمان در اختیار محققان قرار گرفته شد و محققان با شمارهگذاری

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

تصادفی معلمان ،شرکتکنندگان تحقیو را به صورت تصادفی

میباشد .این پرسشنامه در قالب طیف لیکرتی پنج درجهای (کامالً

انتخاب کردند .بعد از انتخاب نمونههای تحقیو ،محققان با مراجعه

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

حضوری به مدرسهای که معلمان منتخب در آن قرار داشتند ،ابزارهای

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

پژوهش را توزیع کردند .با استناد به نظر هویت و کرامر (،211۴

 ۴۴و حد باالی نمرات  ۱1میباشد .تفسیر نمرات بدین شرح میباشد

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

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

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

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

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

باشد یعنی میزان یادگیری سازمانی در حد متوسط است و اگر نمره

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

بین  ۴۵تا  ۱1باشد ،میزان یادگیری سازمانی در حد باال میباشد .توی

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

فام و اسوایرسزك ( )211۱در تحقیو خود درستی محتوای این ابزار

از حذف پرسشنامههای ناقص و معیوب ،تعداد  22۴نفر به عنوان

را مناسب برآورد کردهاند و قابلیت اعتماد آن را به روش آلفای
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طبو نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرها در جدول ،0

کرونباخ باالتر از  1/21گزارش کردهاند .در این پژوهش نیز قابلیت

میتوان گفت که خالقیت با یادگیری سازمانی ارتباط معنادار و مثبتی

اعتماد این ابزار  1/۹۴گزارش شد.
اضطراب اجتماعی :پرسشنامه اضطراب اجتماعی در سال 2111

دارد که در خرده مقیاسها نیز این رابطه مثبت و معنیدار حاکم است.

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

بین خالقیت و اضطراب اجتماعی نیز نتایج نشان میدهد که رابطه

طراحی شد .پرسشنامه مذکور سه حیطه بالینی اضطراب اجتماعی

معنیدار معکوس وجود دارد .البته در میان خرده مقیاسهای این دو

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

متغیر بین خرده مقیاسهای سیالی و بسط ارتباط معنادار مشاهده نشد.

مزیتهای این پرسشنامه کوتاه بودن و سادگی نمرهگذاری آن است.

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

یکی از موارد استفاده این پرسشنامه آزمودن پاسخ به درمان در

معنادار بین متغیرها میباشد .در بخش بعدی به ترسیم مدل ساختاری

مبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعی است .پرسشنامه هراس اجتماعی

سؤاالت تحقیو به منظور مشخص نمودن مقدار اثر میپردازیم.

کانور یک مقیاس خودسنجی شامل  02ماده است .نمرهگذاری این

قبل از انجام مدل معادالت ساختاری ،دو پیشفرض بررسی

مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهای میباشد که نمرات  1تا

همخطی چندگانه و بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مورد تحلیل

 ۵به ترتیب برای گزینههای اصالً ،کم ،تاحدودی ،زیاد و خیلی زیاد

قرار گرفت که نتایج این دو پیشفرض ،حاکی از مورد ت یید بودن

تعلو میگیرد (فتحی آشتیانی .)03۹۹ ،این پرسشنامه از درستی و

پیشفرضهای انجام مدل معادالت ساختاری بود .برای بررسی هم

قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است .قابلیت اعتماد آن با روش باز

خطی چندگانه بین متغیرها از شاخصهای تحمل و عامل تورم

آزمایی در گروههایی با تشخیص اختالل اضطراب اجتماعی برابر با

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

 1/2۹تا  1/۹2بوده و ضریب همسانی درونی آن (آلفای کرونباخ) در

نشان دهنده وجود همخطی چندگانه است .نتایج بدست آمده برای

یک گروه بهنجار  1/2۴گزارش شده است .درستی ستازه در مقایسته

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

نتایج این آزمتون در دو گتروه از آزمودنیهای بتا تشتخیص اختالل

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

اضطراب اجتماعی و آزمتودنیهتای گتروه افتراد بهنجتار بدون

خطی را نشان نمیدهد .جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات نیز از

تشخیص روانپزشکی بررسی شد که تفاوت معناداری بتا هم نشان

آزمون کالموگروف – اسمیرنوف استفاده شد که نتایج بدست آمده

دادند که این خود حاکی از اعتبار باالی آن است (سالجقه و بخشانی،

برای خالقیت ،یادگیری سازمانی و اضطراب اجتماعی به ترتیب

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

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

يافتهها

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

برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش ،ابتدا ماتریس همبستگی

توزیع نمرات پذیرفته شده است.

ترسیم شد تا در صورت وجود ارتباط معنیدار بین متغیرها ،به تعیین

همانطور که در شکل  0مشاهده میشود ،نتایج بدست آمده

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

حاکی از آن است که تمامی روابط بین سازههای تحقیو برقرار است

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

نتایج تحلیل دادهها برای ت ثیر خالقیت بر یادگیری سازمانی در

شده است.

شکل  2معادل  22درصد مقدار بار عاملی گزارش شده است و مقدار
 tبدست آمده  01/۱2است (شکل  )2که با توجه به معنی دار بودن و

جدول .0ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر
یادگیری
سازمانی
اضطراب
اجتماعی

خالقیت

سیالی

ابتکار

انعطاف پذیری

بسط

مثبت بودن این ضرایب میتوان گفت که با احتمال  22درصد متغیر

**1/۵0۴

**1/220

**1/2۵۴

**1/۴32

**1/3۱۹

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

*-1/20۹

1/102

*-1/202

*-1/23۴

1/103

جدول  2گزارش شده است.

** P<0/01, * P<0/05
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شکل .0مقدار بارهای عاملی مربوط به متغیرهای سؤال پژوهش

شکل .2مقدار تی برای بررسی معنیداری ضرایب
جدول .2نتایج برازش مدل
شاخصها

مقدار مجاز
2

اعداد بدست آمده

نتیجه

𝑘

0/2۹

برازش مناسب

RMSEA

کمتر از 1/12

1/1۵

برازش مناسب

GFI

باالتر از 1/2

1/22

برازش مناسب

AGFI

باالتر از 1/2

1/23

برازش مناسب

CFI

باالتر از 1/2

1/2۴

برازش مناسب

NFI

باالتر از 1/2

1/2۱

برازش مناسب

NNFI

باالتر از 1/2

1/2۱

برازش مناسب

نسبت کای دو به درجهآزادی

/df>3

با توجه به نتایج شاخصهای برازندگی در مدلهای اندازه گیری

همچنین ،نسبت خیدو به درجهآزادی در همه مدل های اندازهگیری

تحلیل عامل ت ییدی ابزارهای پژوهش ،میتوان گفت مقدار خیدو

با توجه به مالك مدنظر ،بیانگر برازش مناسب مدلهای مفهومی

در همه مدلهای اندازهگیری در سطو خطای  ۵درصد معنادار است.

است .مقدار شاخص  RMSEAدر همه مدلهای اندازهگیری در
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دامنه قابل قبول قرار دارد و این امر نیز گویای مقدار خطای قابل

برازش مناسب مدلهای اندازهگیری است .بنابراین ،با توجه به نتایج

قبول در مدلهای اندازهگیری ابزارها است .مقادیر شاخصهای ،CFI

مدلهای اندازهگیری ،میتوان گفت همه ابزارهای پژوهش برازش

 NFI،AGFI ،GFIو  NNFIدر همه مدلهای اندازهگیری ابزارها

مناسب و قابل قبول دارند.

نیز با توجه به مالك مدنظر مطلوب ارزیابی شدند که نشان دهنده
جدول .3نتایج برازش مدل
شاخصها

مقدار مجاز
2

اعداد بدست آمده

نتیجه

𝑘

0/22

برازش مناسب

RMSEA

کمتر از 1/12

1/1۴

برازش مناسب

GFI

باالتر از 1/2

1/2۱

برازش مناسب

AGFI

باالتر از 1/2

1/2۴

برازش مناسب

CFI

باالتر از 1/2

1/22

برازش مناسب

NFI

باالتر از 1/2

1/23

برازش مناسب

NNFI

باالتر از 1/2

1/22

برازش مناسب

نسبت کای دو به درجهآزادی

/df>3

با توجه به نتایج شاخصهای برازندگی در مدلهای اندازه

بررسی خالقیت میپردازیم در مییابیم که افراد خالق توانایی بهتری

گیری تحلیل عامل ت ییدی ابزارهای پژوهش میتوان گفت مقدار

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

خیدو در همه مدلهای اندازهگیری در سطو خطای  ۵درصد معنادار

هم تحقیقات نشان میدهد که افرادی که توانایی حل مسئله بهتری

است .همچنین ،نسبت خیدو به درجهآزادی در همه مدل های اندازه

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

گیری با توجه به مالك مدنظر ،بیانگر برازش مناسب مدلهای

افراد خالق در انعطافپذیری ،ابتکار و بسط موضوع میباشد

مفهومی است .مقدار شاخص  RMSEAدر همه مدلهای اندازه

(تورنس .)0222 ،بدین معنی که افراد خالق توانایی ارائه راهحلهای

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

گوناگون ،تازه و بدیع به همراه جزئیات دارند و به نظر میرسد این

قابل قبول در مدلهای اندازهگیری ابزارها است .مقادیر شاخصهای

ویژگی به آنها کمک میکند تا در یادگیری موضوع جدید بهتر

 NFI،AGFI ،GFI ،CFIو  NNFIدر همه مدلهای اندازهگیری

عملکرد داشته باشند .همچنین افراد خالق دارای ویژگی خودپنداره

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

مثبت هستند (بنی هاشم و همکاران .)0323 ،نتایج تحقیو نیکدل،

دهنده برازش مناسب مدلهای اندازهگیری است .بنابراین ،با توجه به

کدیور ،فرزاد ،عربزاده و کاووسیان ( )0320نشان میدهد که

نتایج مدلهای اندازهگیری ،میتوان گفت همه ابزارهای پژوهش

خودپنداره تحصیلی میتواند در ارتقاء یادگیری مؤثر باشد .همچنین

برازش مناسب و قابل قبول دارند.

پژوهشهای شاهعلیزاده ،دهقانی و دهقانزاده ( )0323و بنیهاشم و

بحث و نتيجهگيری

همکاران ( )0323نشان میدهد که خالقیت بر یادگیری ت ثیر دارد.

این پژوهش با هدف بررسی نقش خالقیت در یادگیری سازمانی و

بنابراین ،یافتههای این پژوهش هم همسو با مبانی نظری این دو مفهوم

اضطراب اجتماعی انجام شد که نتایج نشان داد خالقیت بر یادگیری

و هم همسو با پژوهشهای قبلی میباشد .هرچند شاید در تعمیم

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

یافتهها باید با احتیاط پیش رفت چرا که زمینه پژوهش حاضر بیشتر

خالقیت منجر به بهبود یادگیری سازمانی و کاهش اضطراب اجتماعی

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

میشود .در تبیین یافتههای پژوهش مربوط به سؤال اول میتوان گفت

پژوهشهای قبلی بیشتر محیط مدرسه و دانشگاه زمینه مطالعه بوده

که هم مفهوم یادگیری و هم مفهوم خالقیت به عنوان مفاهیم

است و از این منظر تفاوتهایی دارند .در رابطه با سؤال دوم پژوهش

روانشناختی شناخته میشوند که در سطو فردی مورد مطالعه قرار

نیز نقش خالقیت در کاهش اضطراب اجتماعی کارکنان آموزش و

میگیرند .بنابراین از منظر مفهوم شناسی و سطو بررسی هر دو در

پرورش نشان داده شد .اضطراب اجتماعی به معنای ترس از قرار

گستره روانشناسی و سطو فردی قابل بررسی هستند .زمانی که به
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گرفتن در محیطهای اجتماعی میباشد که ناشی از نگرانی فرد از

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه سوم ابتدایی .فصلنامه

ارزیابی منفی دیگران نسبت به خودش میباشد (آستین و آستین،

پژوهش در برنامهریزی درسی.۱۴-2۴ ،)0۱( ۱0 ،

انجمن روانشناسی آمریکا ( .)2112فرهنگ توصیف انجمن روانشناسی

 .)211۹بنابراین ،قرار گرفتن در محیطهای اجتماعی به عنوان یک

آمریکا .ترجمه گروه مترجمان .0320 ،تهران :انتشارات ارس.

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

بشارت ،محمدعلی ( .)032۹سنجش اثربخشی پارادوکس درمانی بر اختالل

خالقیت ارائه راهحل نو و جدید برای مسئله و موضوع میباشد؛ به

اضطراب اسجتماعی :مطالعه موردی .فصلنامه علمی پژوهشی

نظر میرسد که فرد خالق از قابلیت بیشتری در ارائه راهحل برای

علوم روانشناختی.3۹3-32۱ ،)2۱( 0۹ ،

چنین چالشهایی برخوردار است .همچنین ،همانگونه که ذکر شد،

بنی هاشم ،سید کاظم؛ فرخی تیرانداز ،سوسن؛ شاهعلیزاده ،محمد و

افراد خالق دارای خودپنداره مثبت هستند که این ویژگی در تعارض

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

با افراد مبتال به اضطراب اجتماعی میباشد .چرا که نتایج تحقیقات

الکترونیکی بر خالقیت دانشجویان.

نشان میدهد که خودپنداره با اضطراب رابطه معکوس دارد

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

(رامشک ،ابراهیمی نژاد و ابراهیمینژاد032۵ ،؛ رحمانیان ،میرزاییان

.۱2-۵3

Interdisciplinary

و حسنزاده0320 ،؛ باتزر و کوپر .)211۱ ،به عبارت دیگر،

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

خودپندراه مثبت به فرد کمک میکند تا نگرش مثبتی نسبت به خود

بررسی ت ثیر استفاده از یادگیری تلفیقی بر خالقیت دانشجویان.

داشته باشد و انتظار میرود که در چنین حالتی نسبت به ارزیابیهای

فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.003-02۹ ،)0(۴ ،
حقیقی نسب ،منیژه؛ قدرت آبادی ،لیال و شفیع ،شکوفه ( .)032۹ت ثیر تعهد

منفی دیگران ترس بی موردی نداشته باشد.

مدیران ارشد ،مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر سرمایه

در جمعبندی مطالب مذکور میتوان چنین گفت که خالقیت

فکری .فصلنامه مدیریت بازرگانی.3۵2-32۴ ،)۴1(2 ،

یک ویژگی بسیار مهم در موفقیت فرد میباشد .این ویژگی

رامشک ،سارا؛ ابراهیمی نژاد ،غالمرضا و ابراهیمی نژاد ،مهدی (.)032۵

روانشناختی به فرد کمک میکند تا بهرهوری خود را افزایش دهد و

رابطه خودپنداره با اضطراب در بین دانشجویان شهر کرمان.

در مواجه با شرایط گوناگون تصمیمات بهینهتری بگیرد .به سازمانها

مجله بهداشت و توسعه.21۱-20۵ ،)3( ۵ ،

به ویژه سازمان آموزش و پرورش که مسئولیت مستقیم تربیت نیروی

رحمانیان ،زاهده؛ میرزاییان ،بهرام و حسن زاده ،رمضان ( .)0320رابطه

انسانی جامعه را برعهده دارد پیشنهاد میشود خالقیت را به عنوان

اضطراب اجتماعی با خودپنداره در دانشآموزان دختر پایه

کلیدواژه مهم برای عصر جدید تلقی نموده و راهکارهای الزم برای

پنجم شهرستان جهرم .مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان،

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

.۵12-۵12 ،)۵(02

کاری میتوان انتظار داشت یادگیری سازمانی به عنوان مزیت رقابتی

زیدآبادی ،عباس ( .)032۱نقش استرس در بهرهوری یکی سازمان.

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

دوازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهرهوری ،انجمن مهندسی
بهرهوری صنعت برق ایران ،تهران.

که به عنوان عامل مخرب و غیرسازنده در سازمانها میباشد نیز

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

احتماالً کاهش یابد.

درمانی گروهی و آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر میزان
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