
 

 

 

 

 آموزشی مدیریت تحقیقات پژوهشی - علمی فصلنامه

 (34 پیاپی( 1397 بهار ،سوم شماره نهم، سال
 

بررسی رابطه بین جو سازمانی و حل مساله مدیران آموزش و پرورش شهر 

  1تهران و ارائه الگوی مناسب مدیریتی
 

 4، دکتر مهدی کالنتری3، دکتر رشید ذوالفقاری2فرشته پارسی

 

 چکیده 
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جو سازمانی و روش حل مساله مدیران در آموزش و 
پرورش شهر تهران به منظور ارائه الگوی مناسب مدیریتی است . جامعه آماری شامل تمامی مدیران مدارس 

ن جامعه تعداد نفر است از ای 85گانه آموزش و پرورش شهر تهران است که تعداد آن  22متوسطه دخترانه 
نفر پرسشنامه به صورت کامل پاسخ دادند که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند ابراز  304

پژوهش پرسشنامه است و نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که بین جو سازمانی و 
 روش حل مساله مدیران رابطه وجود دارد.

 
 حل خالقانه مساله –انی واژه های کلیدی : جو سازم

 

 

 

 

                                                      
 ن نامه دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن است .این مقاله بر گرفته از بخشی از پایا 1

 ایران. –.دانش آموخته گرووه مدیریت آموزشی ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد واحد رودهن، رودهن  2

 .استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسالمی، ایران ، نویسنده مسئول 3

 ر گروه مدیریت آموزشی عالی، واحد رودهن دانشگاه آزاد اسالمی رودهن ، ایران .استاد یا 4
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 مقدمه 
خوشبختی و سعادت و بهروزی هر ملتی وابسته به کار و تالش همه اقشار و جامعه بوده است در هزاره 

ت، ، پیچچیدگی جهانی سازی و تغییرات فزاینده تکنولوژی اسکه مهمترین ویژگی آن عدم اطینان کنونی
لیت های سازمانی و به ویژه مدیریت و اداره سازمانهای ، تغییر در فعاموفقیت سازمانی تحت این شرایط

هزارن سوم را ضروری می سازد. در حقیق باشتاب روزافزون تحوالت و دگرگونیها در دنیای کنونی در عصر 
ل پیش بینی بودن این تغییرات تحوالت و ارتباطات است و به هر دلیل بی ثباتی و تغییر پذیری و نیز غیر قاب

کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه را در جهت افزایش بهره وری و پیشرفت ، آنچه که است
و ترقی آنها مدد میرساند همانا استفاده از فرصتها در رقابت با سایر کشورهاست و این امر میسر نمی گردد 

یکدیگر در  مگر با درایت و خالقیت مدیران و نیز تاثیر مدیران در پرورش خالقیت کارکنان که با کمک
 (.1394جهت رشد و بالندگی سازمان خود و در نتیجه جامعه بکوشند )کیدوزی و حسینی دولت آبادی ، 

در دنیای سازمانی امروز مدیران خالق سازمانهای، و کارکنان اخالق اضالع مثلث خالقیت هستند که بدون 
نی هستند که می توانند به برکت هریک خالقیت و نوآوری به سر منزل مقصو نمی رسد مدیران خالق سازما

تمایل شخصی خود یا آموزشی که دیده اند از کسب نتایج خالق احساس رضایت کنند حتی وقتی که نقش 
ن خودشان در نیل به این نتایج غیر مستقیم باشد. مدیریت یک تخصص است که موفقت در آن به موفق کرد

و پیدا کردن  اده از خالقیت دیگرانف، استدیر خالق( و هنر یک م1392دیگران بستگی دارد )باقری زاده، 

 (.2016و همکاران ،  1ذهن های خالق است )با واهارجی

در آموزش و پرورش مدیریت مدرسه را مهمتری عامل تغییر و نوووری ر امر آموزش و پرورش می دانند ، 
ه گونه عمده در مدرسه زیرا امر تدریس و یادگیری که محور تمامی فعالیت های آموزش و پرورش است ب

صورت می گیرد بنابراین با عنایت به اینکه نقش مدیران در سازمان ها و مجموعه های مختلف علی 
الخصوص نظام های آموزشی که خالقیت و نوآوری از ضروریات و عوامل اصلی این نظام است بسیار مهم و 

قانه مسائل و مشکالت را در افراد ایجاد، حساس می باشد زیرا که مدیر می تواند توانایی خالقیت و حل خال
( 1968ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد او می تواند مانع این امر حیاتی می شود . لیتوین واسترینجر )

معتقند که جو سازمانی اشاره به ادراک اعضای سازمان از سیستم رسمی، روش غیر رسمی مدیران و بقیه 
که این ادراک در نگرش ها، عقاید، ارزش ها و انگیزه فراد در یک محیط کاری  عامل های مهم محیطی دارد

( نیز شاخص های نه گانه زیر را در یک 1986ویژه تاثیر می گذارد. لیتوین واسترینجر به نقل از فرنچ )
 پرسشنامه پنجاه ماده ای برای فضای سازمانی معرفی کرده اند که این شاخص ها عبارت است از : 

-8ضابطه ها   -7پشتیبانی  -6دوستی   -5خطر پذیری   -4پاداش    -3مسئولیت پذیری  -2ختار  سا-1

                                                      
1 .Baraharji 
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 هویت -9تعارض   
( بقا و کامیابی سازمان ها را در گرو توجه به مدیران به عوامل محیط خارجی، محیط داخلی 1986فرنچ )

قویت و پشتیبانی برنامه های آموزشی )سازمانی ( و بازده می داند برای مثال مدیریت سازمان ها از راه ت
 )عامل داخلی( بر ضوابط قانونی استخدام )یا عامل خارجی( تاثیر می گذارد. 

( نیز معتقد است فضای سازمانی دو مفهوم متمایز دارد، یکی ادراک مشترک یا واکنش 1997دنیسون )
قاومت ، درگیر شدن و ... طرح مشترک افراد نسبت به یک موقعیت ، بنابراین ، ممکن است جو رضایت ، م

شود دیگری مجموعه شراییطی که بر رفتار افراد تاثیر دارند ویژگی های عیی یک نظام اجتماعی همراه با 
 عکس العمل های سازگار با آن ویژگگی هاست.

( 3،2004؛ اریش2005، 2؛ سوفیانس1997، 1ادراک فرد از فضای سازمانی موثر باشد )برای نمونن استیرز

( نشان داد که فن شناسی تکراری مانند خط تولید باعث به وجود آمدن فضای 1961)4لعه برنز و استاکرمطا

سازمانی انعطاف ناپذیر و قانون گرا و در نتیجه پایین بودن نوآوری در میان کارکنان می شود درباره تاثیر 
تحوالت محیطی می تواند بر محیط خارجی بر فضای داخلی سازمان اطالعات کمی وجود دارد با وجود این 

فضای سازمانی موثر باشدو برای مثال ، در موقعیت های اقتصادی، سازمان ها ممکن است مجبور شوند عده 
ای از کارکنان خود را بر کنار کنند و این موجب می شود آنها فضای سازمان را تهدید آمیز و غیر پشتیبانی 

( تاثیر خط مشی 2005،  7؛ جکسون2004،  6؛ فوتز2005،  5ونکننده در نظر بگیرند. مطالعات زیادی )ویلس

 ها و فعالیت های مدیریت بر فضای سازمانی را تایید می کند. 
( براساس نظریه های موجود و نتایج پژوهشهای انجام شده نمی توان 1995به اعتقاد فرنچ و همکاران )

( و همکارانش در این باره می گویندد: بی 1986بهترین فضای سازمانی را معرفی نمود. لیتوئن و استرینجر )
معناست که به مدیران گفته شود چگونه مدیریت کنند، مدیر، فضایی را که الزمه عملکرد باالست ، تعیین 
می کند. وی اطالعاتی را در این باره که واحدش تا چه حد با این فضای مطلوب فاصله دارد کسب کرده ، و 

 روری برای رسسیدن به چنین فضایی را انتخاب می کند. بعد برنامه ها و عملیات ض
رنسیس لیکرت نیز در این زمینه مطالعه و بررسی فضای سازمانی، نمودار ویژگی های سازمانی به نام 

را ارائه کرده است که دارای هشت بعد از خصوصیت های بنیادی سازمان « سیمای ویژگی های سازمانی»
ظریه نظامهای مدیریتی چهارگانه وی شامل ففراگرد رهبری، نیروهای انگیزشی، است. این ابعاد با توجه به ن

                                                      
1 .Steers 

2 .Sofiyas 

3 .Erish 

4 .Brnz Staker 

5 .Wilson 

6 .Fotez 

7 .Jakson 
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نفوذ، فراگرد تصمیم گیری ، ترتیب هدف ها ، فراگرد نظارت و تحقق هدف  –فراگرد ارتباط ، فراگرد تعامل 
( استرن واستینهوف نیز صورت بندی دیکری از فضای 1937های آموزش است )گیبسون و همکاران ، 

ی ارائه کرده اند. استرن نیز مانند هالپن ، شخصیت انسان و شخصیت سازمان را قابل مقایسه می سازمان
فشار را به عنوان شکل دهنده شخصیت آدمی از او اقتباس کرد.  –دانست و با تکیه بر کارا موری مفهوم نیاز 

 (.1991)آونز ،  موری می پنداشت که شخصیت حاصل تعامل پویایی میان نیاز )درونی ( و فشار است
 بتواند دهد. ارائه را و مفیدی افکار جدید بتواند فرد که شود می اطالق هایی توانایی مفهوم خالقیت به

 1سازد )هرگنهان، مطرح را اما مهمی سابقه بی سؤاالت بتواند و درک کند روشنی به را و مهمی نو روابطی

 (. 1387ترجمه سیف، 
و  سیاسی، اقتصادی مسائل در نو های داشتن بینش کشاورزی و صنعتی، هنری، علمی، های خالقیت

 2(. از نظر فاسیونی1387نژاد،  تفکر تحت عنوان تفکر خالقانه است )شعاری اجتماعی همگی نتیجه نوعی

های جدید، رویکردهای نوظهور،  انه، نوعی از تفکر است که منجر به دیدگاهتفکر خالق( منظور از 2006)

و همکاران  3شود. به اعتقاد بد ها می های جدیدی برای فهم و درک اشیاء و موقعیت راه دورنماهایی تازه و

نشده  مسائل سخت و حل و به حل مشکالت که شود فکری گفته می فعالیت نوع ( تفکر خالق به آن2005)
تواند  می یابد. کسی که تفکر خالق دارد، های جدیدی می حل نشده گذشته راه برای مسائل حل یا پردازد؛ می

ذهن خود را روی یک چیز متمرکز کند و آنقدر به او انرژی بدهد تا واقعیت امر با آفریدن تصویری کامال 
واضح و قابل درک در ذهن روشن شود و در نهایت مسئله حل گردد. چرا که فرد با داشتن تفکری خالق، 

 (.2012 4بونو، د )دیده های نو و مفاهیم نو توسعه می ذهن خود را با امکانات نو، ارزش

 ذهن و نهایی محصول و تفکر توانمندی باالترین بشر،سطح یادگیری  برترین بتوان شاید را خالقیت لذا

 خالقیت به خالقیت باشد. فرآیند کننده منعکس باید در جهان آموزشی دانست. بنابراین فرآیند انسان اندیشه

سازد )شریفی و اسالمیه،  آشکار می آموزش در گوناگونی یراهها را از خود ابداع، به روی آوردن نوعی عنوان
افراد بیفزاید. حل  بر خالقیت تواند مسئله، روشی است که می حل ابداعانه یا روش (. آموزش خالقیت1393

ترجمه  5خالق مسئله بیشترین کاربرد را برای مشکالتی دارد که دارای راه حلهای واضحی نیستند )کامرون،

 (.1387ل مسئله یعنی آزاد شدن از قید مسئله )دریابر، (. ح1376جزنی، 
 حلهای ارائه راه با افراد این بالد. چرا که می خود مبتکر و متفکر، خالق افراد داشتن به ایجامعه شک، هر بی

 شایسته به نحوی زندگی نعمت این از باید جوامع که است دهند. روشن می انتقال آینده به حال را مناسب،

                                                      
1 .Hergenhan 
2. Fasioni 
3 Bed 
4 DeBono 
5 Cameron 
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 نسل پرورش برای ای اهمیت ویژه ها، یافته بازنگری و خود حیات تکامل و تداوم به منظور و شوند دمن بهره

 با است، اما همگانی و ذاتی کودکان در خالقیت کارشناسان، از بسیاری باور هرچند به شوند. قائل خالق

 تاکید دیدگاه این قیت، برانجام شده در مورد خال مطالعات. گردد بسیار کمرنگ می توانایی این افزایش سن

(. مدیران 2000 2؛ کانتر،2006 1ملی است )برگلمن، و توسعه در توانایی رقابت عامل مهمی که خالقیت، دارد

بایست از هوش و خالقیت  ها، به ویژه مدیران آموزش و پرورش، از جمله افرادی هستند که می سازمان
ای مناسب بتوانند امور سازمان را به درستی هدایت  تا با شیوهباالیی در فرآیند مدیریتی خود برخوردار باشند 

بایست از  ریزی، سازماندهی، کنترل و... از جمله وظایفی هستند که یک مدیر حاذق و کاردان می نمایند. برنامه
گردد، عمال به کارشان گیرد. گرفتن  آنها به خوبی برخوردار بوده و برحسب شرایطی که با آنها مواجه می

بینی سازمان  میمات درست، نیاز به توانایی حل خالقانه مسائل در مشکالت جاری و حتی غیرقابل پیشتص
بایست  و یک مدیر متعهد و دلسوز، می زندگی سازمانی استاز حل مسئله بخش جدایی ناپذیر دارد. در واقع، 

بروز داده و مسائل، مشکالت و های خالقانه از خود  این توانمندی را داشته باشد که در شرایط مقتضی، ایده
گردد، مرتفع نماید. به  وری سازمان را منجر می چالشهای به وجود آمده را با روشی نوین و ابتکاری که بهره

ویژه در شرایط متغیر امروز که هر ثانیه با تغییرات بنیادی در سرتاسر جهان به ویژه در حوزه آموزش و 
نیاز به حل مسائل و ارائه راهکارهای نوین جهت حل آنها، بسیار مهم  یادگیری )نظام آموزشی( مواجه هستیم،

حل  توان جهت ارائه راه باشد. اما سوال آن است که در اینگونه شرایط، از چه الگو و مدلی می و ضروری می
مفید بهره گرفت. بر این مبنا، سوال محقق در این تحقیق آن است که عوامل موثر بر تفکر حل خالق مسئله 

توان برای این امر در میان مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران ارائه نمود؟  کدامند و چه مدلی را می
در واقع آنچه ضروری به نظر می رسد این است که الگویی را به صورت معادالت ساختاری )معادله های 

سایی کنیم و هم اینکه به مسئله ریاضی( طراحی نماییم تا بر اساس آن بتوانیم هم راه کارهای مناسب را شنا
 اصلی این تحقیق که همان دست یابی به یک مدل ساختاری مناسب است، پاسخ دهیم.

 پژوهش روش
 هیگو ه،یو استخراج اول ینظر یمبان یابتدا بر اساس بررس قیتحق نیباشد. در ا یم یاکتشاف قیروش تحق

 یعامل لیار گرفت. پس از اجرا، با استفاده از تحلقر قینمونه تحق اریدر اخت ینیو پس از بازب ییها شناسا
بر اساس  یابیانتخاب و پس از اعتبار  اعامل ها، نام آنه یریو بر اساس بارگ ییعامل ها شناسا ،یاکتشاف

 پرداخته شد.مدل  دییبه تا یمعادالت ساختار یابیکرانباخ، با استفاده از مدل  یآلفا

                                                      
1 Bergelman 
2 Kanter 
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 سواالت پژوهش 
 نی و حل خالق مساله توسط مدیران آموزش و پرورش رابطه وجود دارد ؟آیا بین فضای سازما-1
 آیا بین ابعاد فضای سازمانی حل خالقانه ممسله مدیران براساس فضای سازمانی رابطه وجود دارد؟-2
 مدل مناسب حل خالق مساله در مدیریان کدام است.-3

 مورد مطالعه جامعه آماری

گانده آمدوزش و   22ارس متوسدطه ختترانده مندا      جامعه آماری شامل تمامی مدیران مدد 

   نفر است. 850پرورش شهر تهران بوخ که تعداخ آنها 

 گیری نمونه و روش نمونه
نفر مورد نیاز بوده که می بایست به عنوان نمونه  265جهت تعیین حجم نمونه با استناد جدول مورگان 

پیش بینی شد که این حداقل نمونه مورد نیاز  انتخاب می شدند. بر اساس تجربه و بررسی های به عمل آمده
پرسشنامه عودت داده  304نفر افزایش داده شد که در نهایت تعداد  330تامین نشود، بنابراین، حجم نمونه تا 

  ارائه شده است. 4و مورد تحلیل قرار گرفتند. اطالعات افراد شرکت کننده در فصل 

 ها  آوری داده ابزار جمع
 ها از دو روش زیر استفاده شد: منظور گرداوری داده در این پژوهش به

های موجود در زمینه حل خالق مسئله و توسعه مدل  به منظور شناخت مدلای:  روش کتابخانه -1
مفهومی پژوهش، متون موجود در زمینه حل خالق مسئله و نیز بررسی مقاالت علمی موجود در این زمینه از 

 های دانشگاهی است، استفاده شد. نامه های معتبر علمی و پایان ها، پایگاه ای که شامل کتاب روش کتابخانه
های مورد نیاز پژوهش و تعیین صحت و سقم آنها در بخش  به منظور گردآوری داده پرسشنامه: -2

گانه در  ای محقق ساخته تنظیم شد. این پرسشنامه شامل سواالت بسته پاسخ با طیف پنج کمّی، پرسشنامه
ایی عوامل موثر بر حل خالق مسئله در میان مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران خصوص شناس

بندی پرسشنامه  باشد که با نظرسنجی از مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران تکمیل شد. دسته می
 مذکور شامل موارد زیر است:

ل موثر بر حل خالق مسئله در سوال به منظور تعیین عوام 1عوامل موثر بر حل خالق مسئله: شامل -1
 سوال. 10 مدیران آموزش و پرورش است که از طریق

 10 - 1جو و فرهنگ سازمانی : گویه های -
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 ی ابزارو پایای روایی
 برای تعیین پایایی و اعتبار آن از آزمون آلفای کرانباخ استفاده شد که به شرح زیر می باشد:

 91/0آلفای کرونباخ برابر  10تا  1جو و فرهنگ سازمانی : گویه های -
 

 ها  روش تجزیه و تحلیل داده
شود. در ابتدا تحلیل مقدماتی متغیرهای مورد مطالعه   میداده ها خود از سه قسمت تشکیل  لیو تحل هیتجز

سپس آماده سازی و سرند کردن ، با استفاده از آمارهای توصیفی ) میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی (
مرحله مفروضه های اصلی مدل یابی معادالت  ین. به ویژه در اگرفتورد بحث قرار داده ها  م

( شامل مقادیر گم شده ، نرمال بودن ، خطی بودن ، همخطی بودن  و یکسانی پراکندگی  SEMساختاری)
. در نهایت برای بررسی پرسش های پژوهش، تحلیل چند متغیری با استفاده از مدل گرفتمورد بررسی قرار 

( بسط یافته می تواند به GLMبه عنوان یک مدل خطی کلی  ) SEMابی معادالت ساختاری انجام شد. ی
مثابه یک جایگزین قوی برای رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گیرد. در مقایسه با رگرسیون چندگانه، 

SEM کنون، قادر است خطای از قابلیت های زیر برخوردار است: با داشتن چندین نشانگر برای هر متغیر م
گیری را کاهش دهد و در نهایت قادر است عالوه بر محاسبه ضرایب ، شاخص های برازندگی مدل  دازهان

 کلی را نیز برآورد کند. 

 شامل گویه های مولفه جو و فرهنگ سازمانی
 همه یمرتبط با سازمان برا اراتیو اخت ها تیها، مسئول روشن و واضح بودن اهداف، نقش -

 مدرسه در جهت اهداف مشابه   یکار کردن اعضا -

 ها کننده از کارکنان در مشارکت تیمشوق و حما یوجود جو -

 همه یبرا یکار یها تیروشن بودن اولو -

 یفرد یها تیبا موفق سهیدر مقا یگروه یها تیسازمان به موفق تیاهم -

 هماهنگ کننده و سازمان دهنده یوجود رهبر -

 در سازمان تیاز خالق تیحما -

 کنند یکه در سازمان کار م یمتعهد بودن سازمان در مراقبت از کارکنان -

 اعضاء یها دهیا رشیسازمان در پذ لیتما -

 بودن کارکنان ریپذ سکیسازمان از ر تیحما-
عامل مکنون تحت  کیسنجش  یمطرح شده از توان الزم برا ینشانگرها ایسوال که آ نیدر پاسخ به ا
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های  برخوردارند؟ تحلیل عاملی اکتشافی، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه یو و فرهنگ سازمانعنوان عوامل ج
 کنیاول -ریم -سرینشان داد که شاخص کا یاصل یمؤلفه ها لیاصلی انجام شد. استفاده از روش تحل

(KMO برابر با )یبارتلت به لحاض آمار تیو شاخص کرو 778/0 ( 001/0معنادار بودp<  ،815/811 .)
از  ینبوده و سطح قابل قبول گریکدیاز  مستقل رهایکرد که متغ یریگ جهینت نیتوان چن یم نیبنابرا

 جی. در ادامه نتاابدیظهور  ییخوشه ها ایتوان انتظار داشت خوشه  یآنها وجود دارد که م نیب یهمبستگ
کل  انسیدرصد از وار 234/60کل وجود دارد که در  کیبزرگتر از  ویول جنینشان داد که دو عامل با ا لیتحل
 کند. یم نییرا تب

عاملی تأییدی با استفاده  تحلیل  ،یاکتشاف یعامل لیبدست آمده از تحل جهینت ییاز روا نانیبه منظور اطم
( انجام شد MLاحتمال ) نهیشیبا استفاده از روش  براورد ب لیانجام گرفت. تحل AMOSنرم افزار   22نسخه 
( در  p  ،198/274 <05/0اسکوئر ) ینشان داد که شاخص کا مدهبدست آ یبرازندگ های شاخص یو بررس
موضوع  نیندارد ا یآن است که مدل با داده ها برازش مطلوب انگریموضوع ب نیمعنادار است. ا 05/0سطح 

 گرید یبرازندگ یشاخص ها یابیارز نیندارد. با وجود ا یآن است که مدل با داده ها برازش مطلوب انگریب
 ی( مدل برازش مطلوب RMSEA= 219/0و  CFI  ،756/0= GFI ،598/0= AGFI= 711/0) دنشان دا

اصالح  در  یشاخص ها RMSEAو به منظور کاهش ارزش مربوط به  لیدل نیبا داده ها ندارد. . به هم
دارد  یلوبآن است که مدل با داده ها برازش مط انگریموضوع ب نیقرار گرفت. ا یمورد بررس AMOSبرنامه 

شده برازش دارد. منطبق بر انتظار به دنبال عدم  یگردآور یبا داده ها یمدل نظر گریبه عبارت د ای
و  CFI  ،908/0= GFI= 911/0) افتهیبهبود  زین گرید یاسکوئر،  شاخص ها یشاخص کا یمعنادار

921/0 =AGFIارزش  تی( و در نهاRMSEA   استاندارد  یلبار عام نیکمترو  افتیکاهش  099/0به
متعلق به نشانگر  یبار عامل نیباشد و باالتر یم 152/0است که مقدار آن برابر با  27متعلق به نشانگر سوال 

 27از سوال  ریمشاهده شده به غ یرهایباشد. در کل همه متغ یم 853/0است که مقدار آن برابر با  22سوال 
 یریرا اندازه گ  ینادار عامل جو و فرهنگ سازمانحذف شدن است، به صورت قابل قبول و مع یدایکاند هک
 کند. یم
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 بارهای عاملی ماتریس مؤلفه  و ارزش های کامونالینتی متغیرها در عامل جو و فرهنگ سازمانی -1جدول 

 متغیر ها 

 عامل کامونالیتی

 1سوال  795/0 708/0
 2سوال 791/0 784/0
 3سوال  778/0 728/0
 4سوال  734/0 613/0
 5سوال  519/0 383/0
 6سوال  585/0 430/0
 7سوال  512/0 672/0
 8سوال  272/0 665/0
 9سوال  745/0 578/0
 10سوال 732/0 564/0

 
، از بار عاملی قابل قبولی 27شود همه متغیرها به غیر از سوال  همانگونه که در جدول فوق مشاهده می

که معتقد است بارهای عاملی بزرگتر از  –( 2006نقل از فایلد، ؛ به 1992) 1برخوردارند. اگر دیدگاه استیونز
مالک قضاوت توان متغیرها در سنجش عامل در نظر بگیریم، در آن  -برای مقاصد تفسیری ارزشمندند 4/0

،  از توان قابل قبولی برای 27صورت می توان چنین نتیجه گرفت که  همه بارهای عاملی به غیر از سوال 
همه بارهای عاملی بزرگتر از  4-14امل ویژگی های فردی برخوردارند. زیرا که براساس جدول اندازه گیری ع

 نتایج تست اسکری را نشان می دهد. 4-5شکل هستند.  5/0

 

                                                      
1 -Stevens 
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 : تست اسکری برای استخراج تعداد عامل ها1شکل 

 

املی تأییدی با استفاده از ع منظور اطمینان از روایی نتیجه بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل به 
انجام گرفت. تحلیل با استفاده از روش  براورد  AMOSنرم افزار   22اطالعات مربوط به گروه دوم و نسخه 

های برازندگی بدست آمده نشان داد که شاخص کای ( انجام شد و بررسی شاخصMLبیشینه احتمال )

p  ،198/274=  2 <05/0اسکوئر )
  دار است. این موضوع بیانگر آن است که مدل با معنا 05/0( در سطح

داده ها برازش مطلوبی ندارد این موضوع بیانگر آن است که مدل با داده ها برازش مطلوبی ندارد. با وجود 
و  CFI،  756/0 =GFI، 598/0 =AGFI= 711/0این ارزیابی شاخص های برازندگی دیگر نشان داد )

219/0 =RMSEA )  با داده ها ندارد. . به همین دلیل و به منظور کاهش ارزش مربوط مدل برازش مطلوبی
مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع بیانگر آن است  AMOSدر برنامه  1شاخص های اصالح RMSEAبه 

که مدل با داده ها برازش مطلوبی دارد یا به عبارت دیگر مدل نظری با داده های گردآوری شده برازش دارد. 

                                                      
1 - Modification Indices 
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= 911/0ظار به دنبال عدم معناداری شاخص کای اسکوئر،  شاخص های دیگر نیز بهبود یافته )منطبق بر انت
CFI،  908/0 =GFI 921/0 و =AGFI)  و در نهایت ارزشRMSEA   کاهش یافت. 099/0به 

 
 :پارامترهای  مدل اندازه گیری در تحلیل عاملی تأییدی2جدول 

خطای  βاستاندارد پارامتر Bپارامتر گرنشان -متغیرهای مکنون
 استاندارد

 نسبت بحرانی

 206/8** 184/0 834/0 507/1 1سوال  -عامل جو و فرهنگ سازمانی 

 320/8** 176/0 853/0 461/1 2سوال -عامل جو و فرهنگ سازمانی 

 911/7** 161/0 789/0 271/1 3سوال  -عامل جو و فرهنگ سازمانی 

 360/7** 146/0 713/0 076/1 4سوال  -عامل جو و فرهنگ سازمانی 

 107/0 389/0 475/0 5سوال  -عامل جو و فرهنگ سازمانی 
**450/4 

 203/5** 090/0 464/0 470/0 6سوال  -عامل جو و فرهنگ سازمانی 

 806/1 127/0 152/0 229/0 7سوال  -عامل جو و فرهنگ سازمانی 

 626/5** 132/0 509/0 744/0 8سوال  -عامل جو و فرهنگ سازمانی 

 729/6** 136/0 633/0 917/0 9سوال  -عامل جو و فرهنگ سازمانی 

   61/0 1 10سوال –عامل جو و فرهنگ سازمانی 

01/0> P
**      ،05/0> P

* 

تثبیت شده ، خطای استاندارد و نسبت بحرانی برای آزمون   30نکته: چون بار های عاملی مربوط به سوال 
 معناداری آن محاسبه نشده است.

است که  27همچنان که جدول فوق نشان می دهد کمترین بار عاملی استاندارد متعلق به نشانگر سوال 
است که مقدار آن برابر با  22می باشد و باالترین بار عاملی متعلق به نشانگر سوال  152/0مقدار آن برابر با 

مشاهده شده به غیر از سوال  می باشد. در کل نتایج جدول فوق بیانگر آن است که همه متغیرهای 853/0
که کاندیدای حذف شدن است، به صورت قابل قبول و معنادار عامل جو و فرهنگ سازمانی  را اندازه  27

 32/0کمتر از  27( بارعاملی استاندارد نشانگر 2007گیری می کند. براساس مالک های تاباچینک و فیدل)
ایج تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از روش براورد نت 2عاملی ضعیف محسوب می شود.  شکل  است که بار

 دهد.استاندارد را نشان می
 



20  1397 بهار، سوم، شماره نهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 
 

 
 عاملی تاییدی با استفاده از روش براورد استاندارد تحلیلنتایج   -2شکل 

 
این پژوهش نیز همانند پژوهش های دیگر با برخی محدودیت ها همراه بوده است که در زیر به مهمترین 

 آن ها اشاره می شود:
یکی از مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر این است که به علت وسعت زیاد جامعه مورد مطالعه،  .1

امکان نمونه گیری تصادفی ساده و یکنواخت وجود نداشت. این امر ممکن است تعمیم پذیری نتایج را 
 تحت الشعاع قرار دهد. 

بررسی قرار گرفت، باز هم احتمال  علی رغم این که روایی و اعتبار پرسشنامه در رایند تحقیق مورد .2
 وجود خطا در اندازه گیری متغیرها وجود دارد که ممکن است در تعمیم پذیری یافته ها تاثیر بگذارد.

از آنجا که هیچگونه پژوهشی در جامعه ایران مبنی بر شناسایی عوامل موثر بر حل خالق مسئله در  .3
گوی مناسب انجام نشده است و در جوامع دیگر هم مدیران آموزش و پرورش شهر تهران برای ارائه ال

 امکان دست یابی وجود نداشت. لذا نتایج حاصل از این پژوهش با دیگر پژوهش ها مقایسه نشد.

درصد از افراد شرکت کننده در این تحقیق، باز هم در خصوص معرف دانستن  85با وجود همکاری  .4
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ده از این نمونه به جامعه باید جانب احتیاط را رعایت نمونه آماری و در نتیجه تعمیم نتایج به دست آم
 کرد.

ممکن است عوامل دیگری در مدل بوده اما شناسایی نشده باشد. این امکان وجود دارد که با وارد  .5
 کردن عوامل دیگر اثرگذار در تبیین واریانس با اطمینان بیشتری قضاوت کرد.

 الف: پیشنهاد مبتنی بر یافته های پژوهش
اس یافته های این تحقیق، نقش عوامل پنجگانه مولفه ویژگی های فردی، مولفه اطالعات، مولفه جو بر اس

و فرهنگ سازمانی، مولفه قوانین و مقررات، و مولفه سیستم پاداشی و انگیزشی بر حل خالق مسئله در 
 مدیران آموزش و پرورش شهر تهران انکار ناپذیر می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود:

مسئولین و دست اندرکاران آموزش و پرورش مقدمات و تمهیدات الزم را جهت گزینش مدیران به  .1
منظور سنجش ویژگی های پنجگانه مولفه ویژگی های فردی، مولفه اطالعات، مولفه جو و فرهنگ 

 یند.سازمانی، مولفه قوانین و مقررات، و مولفه سیستم پاداشی و انگیزشی بر حل خالق مسئله فراهم نما

از آنجا که در این تحقیق مشخص شد که مدل از روایی و اعتبار بسیار خوبی برخوردار است، به عنوان  .2
 یک ابزار تشخیصی مناسب برای انجام گزینش مدیران استفاده کنند.

 بحث و نتیجه گیری 
ابطه یافته پژوهش حاضر آن است که بین فضای سازمانی و حل خالق مساله مدیران آموزش و پرورش ر

( ، 1985( ، ویت )1983وجود دارد که این یافته پژوهشی با یافته های پژوهشی افرادی همچون ووهان )
( همسویی دارد. امروزه بهره وری فراتر از یک معیار ، و بعنوان یک فرهنگ و 1384( رحمتی )1386زارع)

ست ننیاز به مدیریت و رهبری نگرش به کار و زندگی مطرح بوده و بهبود آن منشاء اصلی توسعه اقتصادی ا
در همه زمینه های فعالیت اجتماعی امری محسوس و حیاتی است منابع انسانی و مادی بدون هدایت و 
رهبری الیق رو به کاهش و نابودی می رود. عالوه بر این مدییت باید موانع بازدارده تغییرات را شناسایی کند 

( موانع حل خالق مساله را به صورت زیر خالصه می 1989. رایت )و برای غلبه بر آنها اقدام الزم انجام دهد
کند: نداشتن مسیر، ساختارهای سازمانی ضعیف، نظامهای پرداخت و انتخاب مدیریت. مطالعات نشان می 

( کیفیت زندگی کاری 2004؛پوکسر،2004دهد که عوامل مربوط به سبک های رهبری و نظارتی )انگل، 
( با حل خالق مساله رابطه 1383( رعایت اصول و روابط انسانی )چناری، 174، ؛ تهامی 1383)کریموند، 

( نیز معتقد است هدایت کارکنان در جهت استفاده هرچه بیشتر از استعداد و 1977معنی دار دارد. راس )
توانایی هایشان، به سطح باالتری از بهره وری سازمانی و در نتیجه رضایت شغلی می انجامد. همچنین، 

دیریت منابع انسانی و کنش های مدیریتی در خصوص طراحی شغل، غنی سازی و شکوفایی شغل ، جابه م
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( در پژوهش خود دریافت که 2007) 1جایی و گردش شغلی بر سطح بهره وری کارکنان موثر است . مک نل

در پژوهشی ( نیز 2004و همکاران ) 2بین فرهنگ سازمانی و حل خالق مساله رابطه وجود دارد. مالکولم

دریافند که بین فضای سازمانی و فضایی که افراد رضایت بیشتری در کار دارند با حل مساله رابطه وجود دارد 
( دریافتند که فضای سازمای مناسب باعث افزایش عملککرد 2010در پژوهش دیگری وورد و همکاران )

که در سازمان هایی که فضای حمایتی ( نیز پی بردند 2008و همکاران ) 3خواهد شد. عالوه بر آن لوتانز

وجود دارد عملکرد افراد باالتر است . به عالوه در خصوص فضا یا جو سازمانی نیز مطابق با آرا دانشمندان و 
 متخصصان حوزه مدیریت و ران شناسی صنعتی و سازمانی است. 

ه در یک نظام آموزشی نشان عوامل ساختاری موثر بر فضای سازمانی، اندازه سازمان است . مطالع از جمله
داد که در سازمان های کوچکتر، محیط بازتر و پر اعتماد تر است و فضای سازمانی دوستانه ای وجود دارد 

( نشان داد که فن 1961( مطالعه برنز و استاکر )2004، اربیش، 2005، سوفیانوس، 1997)برای نمونه استرز، 
د آمدن فضای سازمانی انعطاف ناپذیر و قانون گرا و در نتیجه شناسی تکراری مانند خط تولید باعث به وجو
 پایین بودن نوآوری در میان کارکنان می شود. 

( و همکارانش می گویند مدیر فضایی را که الزمه عملکرد باالدست، تعیین می 1986لیتوین و استرینجر )
وب فاصله دارد کسب کرده، و بعد کند وی اطالعاتی را در این باره ه واحدش تا چه حد با این فضای مطل

( معتقد است اگر 1977برنامه ها و عملیات ضروری برای رسیدن به چنین فضایی را انتخاب می کند. استرز)
سازمان در جهت عملکرد و بازده مطلوب حرکت کند یک فضای کامیاب گرا منااسب تر است و اگر سازمان 

ستنه مناسب تر دارد. نتایج پژوشی تیم و پترسون در بی خشنودی شغلی کارکنان است ، یک فضای دو
( نشان می دهد عواملی نظیر اعتماد، تصمیم گیری مشارکتی ، پشتیبانی ، باز بودن روابط از باال به 1986)

پایین شنیدن گزارشها از سوی افراد سطح باال و توجه به هدف های عملکرد باال در فضای سازمانی قوی 
 وجود دارد. 

زش و پرورش با ایجاد فضای مناسب کاری قادر خواهند بود روحیه کارکنان را تقویت و با ایجاد مدیران آمو
انگیزه مناسب ، هدف های سازمان را با صرف منابع کمتر، و کیفی تبهتر تحقق بخشد و در امر خطیر خدمت 

هاد می شود که با رسانی موفق تر از پیش عمل کنند. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشن
 تقویت عاملهای ساختار، قبول خطر، صمیمیت ، هویت در جهت بهتر کردن سازمانی موثر است. 
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 منابع فارسی 
( بررسی رابطه بین جو سازمانی با بهره وری مدیران شهرداری های شرق استان 1384براری،ف) .1

 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزا روهن. 
( بررسی اثرات کیفیت زندگی کاری بر روی بهره وری کارکنان بانک های کشور ، مرکز 1374تهامی ) .2

 آموزش مدیریت دولتی.
( بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران و جو سازمانی با بهره وری کارکنان ادارات 1384رحمتی ، ز) .3

 احد رودهن.آموزش و پرورش شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی و
( رابطه بین جو سازمانی و بهره وری کارکنان در بیمارستانهای عمومی آموزشی دانشگتاه 1386زارع ، ا) .4

 علوم پزشکی ایران . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رودهن.
( بررسی رابطه بین موضع کنترل و جو سازمانی با بهره وری کارکنان در اداره 1386شیخی ، محسن ) .5

 ور مالیاتی استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.کل ام
( بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان با بهره وری آنان در آموزش و 1383کریم وند ،ص) .6

 پرورش شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد واحد رودهن. 
دومین کنفرانس  خالقیت درسازمان، (1394)بی بی فاطمه  ،یحسینی دولت آباد ؛کیذوری, امیرحسین  .7

ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و 
 .تحقیقات اسالمی
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