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بررسی نحوه تصمیمگیری و ارتباطسنجی آن با خالقیت سازمانی و سواد
اطالعاتی مدیران مس سرچشمه کرمان
آرش ارجمند کرمانی ،6هدایت

تیرگر2

 -1کارشناس ارشد مدیریت دولتی -سیستم های اطالعات مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.
 -2استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران

چکیده
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی نحوه تصمیمگیری و ارتباطسنجی آن با خالقیت سازمانی و سواد اطالعاتی مدیران
مس سرچشمه کرمان است؛ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان مس سرچشمه کرمان به تعداد  113نفر میباشد
حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران  221نفر محاسبه و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده
است .ابزار جمعآوری اطالعات سه پرسشنامه؛ پرسشنامه سبکهای تصمیمگیری مدیران برگرفته از نظریههای
تننبام اشمیت و وروم – یتون ،پرسشنامه سواد اطالعاتی مدیران محقق ساخته مبتنی بر مؤلفههای تعیین شده
توسط انجمن کتابخانههای دانشكدهای و تحقیقاتی آمریكا و پرسشنامه خالقیت سازمانی رندسیپ است که پس از
سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری
از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .بدین ترتیب که برای طبقهبندی ،تلخیص و تفسیر دادههای
آماری از روش آمار توصیفی و و در سطح استنباطی برای بررسی فرضیهها ،نخست با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی ،مدلهای اندازهگیری پژوهش در نرم افزار  Amos Graphicsبرآورد و آزمون شدند؛ سپس ،از طریق فن
رگرسیون چندگانه ،دادهها به مدلهای معادلة ساختاری برازش شدند .برای بررسی مدلهای پژوهش ،شش شاخص
مجذور کای ،مجذور کای بهنجار شده ،برازش افزایشی ،برازش تطبیقی ،توکر لوئیس و ریشه دوم مربعات خطای
برآورد بررسی و ارزیابی شدند .نتایج حاصل نشان میدهد که نحوه تصمیمگیری مدیران (آمرانه ،مشورتی،
مشارکتی) با خالقیت سازمانی کارکنان و سواد اطالعاتی ،همچنین سواد اطالعاتی با خالقیت سازمانی کارکنان در
مس سرچشمه کرمان رابطه دارد؛ رابطهای که به وسیله سواد اطالعاتی مدیران میانجیگری میشود.
واژگان کلیدی :نحوه تصمیمگیری مدیران ،سواد اطالعاتی ،خالقیت سازمانی

مقدمه
تصمیمگیری از اجزای تفكیکناپذیر مدیریت به شمار میآید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوهگر است .در تعیین
خطمشیهای سازمان ،در تدوین هدف ها ،طراحی سازمان ،انتخاب ،ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیمگیری جزء
اصلی و رکن اساسی است .تصمیم گیری به عنوان اولین وظیفه مدیر در امور سازمانبه قدری مهم است که برخی صاحبنظران
سازمان را شبكه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیمگیری تعریف کردهاند (الوانی.)42 :1471 ،
هربرت سایمون )1739( 1تصمیمگیری را جوهر اصلی مدیریت میداند .به نظر وی تصمیمگیرنده فردی است که در تقاطع
راهها ،در لحظه انتخاب آماده است که در یكی از مسیرها پاگذارد .هوی و مسیكل )2113( 2نیز تصمیمگیری را مسئولیت اصلی
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همه مدیران می دانند و به نظر آنها مدیریت فرایندی است که نه تنها منتهی به اتخاذ تصمیم ،بلكه منتهی به اجرا نیز میشود
(الوانی.)23 :1471 ،
پیتر دارکر ) 1713( 1بر این باور است که تأکید مدیریت آینده بر فراگرد تصمیمگیری و درک این فراگرد میباشد .همه مدیران
با فراگرد تصمیمگیری سر و کار دارند ،زیرا حرفه آنها چنین اقتضا میکند .به عقیده واگنر و هلنبک )2111( 2تصمیمگیری به معنی
فرایند جمعآوری دادهها برای ارزیابی گزینه ها و انتخاب بهترین آنها برای حل مسئله است .به گونه کلی تصمیمگیری به معنای
انتخاب یک راهكار از میان دو یا چند گزینه در یک رفتار پیشگیرانه و به منظور حصول به یک هدف یا دستاورد خاص با حداقل
مخاطره و ریسک ممكن است .به همین دلیل تصمیمگیری هسته مرکزی برنامهریزی را تشكیل میدهد .لذا برنامهریزی بدون
تصمیمسازی وجود نداشت (رابینز.)32 :1433 ،
به گونه کلی مدیران همواره بنا بر ضرورت شغلی در انجام تمامی وظایف خود با شرایطی مواجه میشوند که لزوم اتخاذ تصمیم
از جانب آنان ضروری است .به همین دلیل وظیفه تصمیم گیری یكی از وظایف مهم و اساسی آنان در فرایندهای سازمانی میباشد
(هادیزاده مقدم و طهرانی.)123 :1439 ،
رابینز و دسنزو )1779( 4فرایند تصمیمگیری را به صورت هشت مرحله نشان میدهند که این هشت مرحله در نمودار  1نشان
داده شده است.

نمودار .6فرایند تصمیمگیری (طبری و قربانی)94 :6933 ،

تصمیمات پاسخهای ما به پدیدهها و وقایع محیطی میباشند و از سه جنبه تشكیل شدهاند:
 .1میبایست بیش از یک راهكار به منظور پاسخگویی به پدیده مورد نظر وجود داشته باشد .به عبارتی چنانچه فقط یک راهكار
برای حل یک مسأله و یا بهرهگیری از یک فرصت وجود داشته باشد ،تصمیمگیری معنایی نخواهد داشت.
 .2تصمیمگیران پیشبینیهای خود را از وقایع آینده بر پایه یكسری احتماالت و با یک درجه اطمینان خاص ایجاد میکنند.
 .4پیامدهای ناشی از هر راهكار میبایست در قالب میزان تحقق ارزشهای شخصی و اهداف ،مورد ارزیابی قرار گیرند ( Oliveira,
.)2007: 12
سواد اطالعاتی به عنوان مجموعهای از مهارتها به منظور توانایی شناسایی درست منابع اطالعاتی ،دسترسی و همچنین توانایی
استفاده هدفمند از آنها ،وسیله و ابزار توانمندی فردی به شمار میرود (فرجی خیاوی و همكاران.)111 :1474 ،
سواد اطالعاتی به مجموعه دانش و تواناییهایی گفته میشود که فرد بتواند نیاز اطالعاتی خود را به صورت دقیق تشخیص داده،
شناسایی کند و آنها را بر حسب ارتباط با نیاز اطالعاتی خود بازیابی و ارزیابی کند (آزاد پیلهرود.)211 :1439 ،
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قاسمی سواد اطالعاتی را مفهومی معرفی میکند که شامل همه دیگر شكلهای سواد شامل سواد سنتی ،سواد رسانهای (توانایی
انتقادی و تولید رسانههایی مثل تلویزیون ،اخبار و آگهی) و سواد عددی (توانایی درک و حل مسئله از دادهها و اعداد) میباشد
(قاسمی.)111 :1434 ،
ریولتال 1معتقد است سواد اطالعاتی را میتوان به عنوان شكل قرن بیست و یكمی سواد در نظر گرفت که در آن دسترسی به
اطالعات در محیط دیجیتالی به اندازه خواندن و نوشتن در دهههای قبل اهمیت دارد (.)RivoItella, 2008: 220
افرادی که برای استفاده از منابع اطالعاتی در کارهایشان آموزش میبینند را میتوان باسواد اطالعاتی نامید .آنها مهارتها و
فنون الزم برای استفاده گسترده از ابزارهای اطالعاتی و منابع ردیف اول جهت بهرهبرداری از راهحلهای موجود در منابع اطالعاتی،
به منظور حل مسائل خود را فرا میگیرند (.)Corrall, 2008: 28
انجمن کتابخانههای دانشگاهی و پژوهشی آمریكا )2111( 2ویژگیهای یک فرد برخوردار از سواد اطالعاتی را چنین بر میشمرد.
 توانایی در تعیین درجه نیاز به اطالعات؛ توانایی در دسترسی مؤثر و بهینه به منابع اطالعاتی؛ آگاهی از چگونگی ارزیابی منتقدانه منابع اطالعاتی و مأخذ آنها؛ مهارت در ایجاد پیوندهای الزم بین اطالعات برگرفته از منابع اطالعاتی برگزیده و دانستههای قبلی خود؛ توانایی به کارگیری و استفاده بهینه از اطالعات بدست آمده برای انجام مقصود مورد نظر؛ اصالح از مالحظات قانونی ،اقتصادی و اجتماعی مربوط به استفاده و دسترسی به اطالعات ( American library.)Association, 2005
سازمانها با توجه به تغییرات بسیار زیاد و سریع در تكنولوژیها در هزارة سوم ،باید از توانایی رقابت و ماندگاری همیشگی
برخوردار باشند و در صورتی این مهم امكانپذیر است ،که توانایی توسعه و ایجاد خدمات نوآورانه را داشته باشند .خالقیت ،نقش
مهمی در توسعة آتی کشورها ایفا میکند .مطالعات قبلی در مورد خالقیت ،بر این دیدگاه تأکید دارد که خالقیت ،عامل مهمی در
توانایی رقابت و توسعة ملی است (.)Burgelman, 2006: 62
محققان تصور میکردند خالقیت ،زمانی به اوج خود میرسد که افراد توسط تعهد درونی ،چالشپذیری ،رضایت شغلی و
مكانیزمهای خود کنترلی و خود نظمی تحریک شوند .اما به مرور زمان ،محققان خالقیت در تحقیقات خویش ،دیدگاه خود را از
سطح متغیرهای فردی به سطح متغیرهای زمینهای توسعه دادند و دریافتند که محیط ،فرصتهایی را از طریق رفع محدودیتها و
پاداش دادن برای شكوفایی خالقیت فراهم میکند .از اوایل دهة  1711به بعد ،تصور و باور سنتی و غیرعلمی از خالقیت به عنوان
نبوغ ،رو به افول گذاشت و جای خود را به دیدگاه جدیدی داد که حاصل تحقیقات و پژوهشهای علمی و نظاممند صاحبنظران
خالقیت از جمله مكینون ،4تیلور ،3مازلو ،بارون ،1بارون و هرینگتون 1و تورنس 9است .از این دیدگاه ،خالقیت استعدادی بالقوه و
همگانی است و میتوان با شناخت عوامل مؤثر بر آن ،آن را پرورش داد و شكوفا کرد (صادقی امیرمالی.)42 :1431 ،
بنابراین سازمانهای موفق ،سازمانهایی هستند که خالقیت و نوآوری ،نوک پیكان حرکت آنان را تشكیل میدهد .به عبارتی سازمانهای
امروزی برای ادامه حیات ،بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها ،افرادی خالق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحوالت منطبق
ساخته و جوابگوی نیازهای جامعه باشند .میتوان گفت در سیستم اقتصاد جهانی و رقابت روزافزون موجود ،خالقیت و نوآوری در حكم بقا
و کلید موفقیت سازمان است ،به طوری که نبود خالقیت و نوآوری را برابر با نابودی سازمان دانستهاند .سازمانی که خالقیت و نوآوری
نداشته باشد ،نمیتواند بقا یابد و در طول زمان از صحنه محو میشود (.)Randall, 2008: 95
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خالقیت سازمانی را می توان به این صورت تعریف کرد :توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در کارهای تجاری که برای کل
سازمان جدید است .به عبارت دیگر خالقیت سازمانی فرایند تولید ایدههای نوین سازمانی و یافتن راههای جدید حل مسائل سازمان
است (.)Wong & Chin, 2007: 1294
4
ورنون )1771( 1و مایكلینسر 2و شاور ( )2111خالقیت را به عنوان توانایی فرد برای تولید تفكرات ،بینشها و اعمال جدید و
اثربخش که کاربرد اجتماعی ،اقتصادی و علمی باالیی داشته باشد ،تعریف میکنند (.)Castiglione, 2008: 163
خالقیت توانایی تولید ایدههای نو (جدید) که برای یک زمان معینی مفید میباشد (.)Woerkum & Aarts, 2007: 852
میرکمالی نیز خالقیت را نوعی توان و مهارت ذهنی میداند که میتواند با به تصویر کشیدن مسائل و پدیدهها و تجزیه و تحلیل آنها،
ایدهها و راهحلهای جدید و غیر معمول بیافریند (میرکمالی.)17 :1439 ،
بر اساس نظریه استرنبرگ و لوبارت )1777( 3خالقیت مستلزم ترکیب و تعامل عوامل زیر است :توانایی ذهنی برای درک مسائل
به شیوه غیرسنتی و نوین ،برخورداری از دانش کافی در زمینه مورد مطالعه ،اندیشیدن به روشهای نو درباره حل مسئله و اندیشه
کلنگر ،برخورداری از حمایت اجتماعی ،محیط تسهیلکننده و پاداشدهنده و در نهایت داشتن ویژگیهای شخصیتی معین مانند
خطرجویی ،پشتكار و خودکارآمدی (طالعیفر و همكاران.)192 :1437 ،
به نظر وایزبرگ 1خالقیت زمانی شكل میگیرد که فرد راهحل تازهای برای مسئلهای که با آن روبرو شده به کار میرود .این تعریف
شامل دو عنصر است :اول راهحل مسئله و دوم تازه و نوبودن راهحل برای حلکننده مسئله (احمدی و درویش.)21 :1471 ،
داشتن استعداد ذاتی و خالقیت افراد ،پایه و اساس مهمی برای داشتن جامعه خالق است .غنیسازی خالقیت افراد از طریق
داشتن فرهنگ و سنت تغییرپذیر و متحول ،تأسیس مؤسسات آموزشی به منظور افزایش سرمایههای منابع انسانی و پربار نمودن
کیفیت آن و توجه به ارزشهای جامعه که به پیشرفت و ابتكارنیروی انسانی منتهی میشود ،میسرخواهد شد (.)Yusuf, 2009: 1
بیشتر سازمانها ،در تالشاند تا کارکنان جدیدی استخدام کنند که توانایی منطبق شدن با تغییرات پیشبینی نشده و تعامل
مؤثر با افراد گوناگون را داشته باشند .با وجود این ،پیشرفتهای اخیر ،باعث شده است تا رهبران سازمانها به جای جذب افراد با
چنین خصوصیاتی به ترویج و افزایش خودمحوری و خالقیت در کارمندان خود بپردازند ،میزان ناتوانی و ضعف آنها را خود حذف
کنند و به پرورش ویژگیهای مطلوب شغلی کارکنان توجه داشته باشند ( .)Moss & et al, 2009: 165
لذا به نظر می رسد برای برطرف کردن نیازهای اطالعاتی و کسب سواد اطالعاتی ،همچنین افزایش خالقیت کارکنان شیوه
تصمیمگیری مدیران مهم باشد .مطالعات بر روی خالقیت عمدتاً برای کشف ویژگیهای مرتبط با شخصیت و همچنین تواناییهای
شناختی مانند انعطافپذیری ذهنی تمرکز د ارند .به هرحال تحقیقات زیادی بر روی بهبود خالقیت در سطوح فردی تمرکز کردهاند،
اما نسبتاً گزارشات کمی برای اداره خالقیت سازمان وجود دارد .از طرف دیگر به رغم آن که داشتن سواد اطالعاتی که مجموعة
توانمندیهای فرد است که چه موقع به اطالعات نیاز دارند ،و نیز توانایی مكانیابی ،ارزیابی و به کارگیری مؤثر اطالعات است و
باعث دانستن چگونگی دستیابی به اطالعات مورد نیاز در مورد شرایط بازار و انجام تصمیمهای کاری و ریسکهای تجاری میشود
(میرزاصفی و همكاران .)233 :1433 ،امید است که نتایج حاصل از این تحقیق زمینه بهبود نحوه تصمیمگیری مدیران و به تبع آن
افزایش سواد اطالعاتی آنان و تقویت خالقیت سازمان کارکنان مس سرچشمه کرمان و سایر سازمانها را فراهم نماید .بر این اساس
پژوهش حاضر درصدد بررسی نحوه تصمیمگیری مدیران و ارتباط سنجی آن با خالقیت سازمانی و سواد اطالعاتی مدیران مس
سرچشمه کرمان است.

. Vernon
. Mikulincer
3 . Shaver
4 . Sternberg & Lubart
5 . Weisberg
1
2
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روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از حیث روش ،توصیفی و همبستگی است .همچنین این تحقیق همبستگی است .چرا
که در تحقیق حاضر ،نحوه تصمیمگیری و ارتباطسنجی آن با خالقیت سازمانی و سواد اطالعاتی مدیران مس سرچشمه کرمان مورد
مطالعه و بررسی قرار میگیرد .جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان زن و مرد شرکت مس سرچشمه کرمان در سال  71-73به تعداد 113
نفر است .برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه آماری  221نفر بدست آمده است.
در تحقیق حاضر برای تعیین روایی پرسشنامهها از روایی صوری یا نمادین استفاده گردید .بدین ترتیب که پرسشنامه
اولیه تنظیم شده در اختیار اساتید و صاحبنظران قرار گرفت تا در رابطه با اینكه سؤاالت مطرح شده ،آنچه را که مدنظر است،
اندازهگیری میک ند یا خیر؟ اظهارنظر نمایند .سپس نظرات اساتید و صاحب نظران در پرسشنامه لحاظ و تغییرات الزم در
سؤاالت به وجود آمد.
برای آزمون پایایی پرسشنامهها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است .بدین ترتیب با یک مطالعه مقدماتی روی 41
کارمند جامعه مورد بررسی و با استفاده از نرم افزار آماری  SPssمیزان پایایی برای سؤاالت نحوه تصمیم گیری مدیران ،سواد
اطالعاتی مدیران و خالقیت سازمانی کارکنان طبق جدول  1به دست آمد .مقدار این آمار نشان میدهد که اوالً سؤاالت
پرسشنامه همبستگی باالیی با یكدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامه های تحقیق ،از پایایی باالیی برخوردار میباشند.
جدول  :6آزمون پایایی سؤاالت پرسشنامهها

متغیرها

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

تصمیمگیری آمرانه

1

1/331

تصمیمگیری مشورتی

1

1/312

تصمیمگیری مشارکتی

1

1/341

سواد اطالعاتی مدیران

11

1/711

خالقیت سازمانی کارکنان

11

1/723

یافته های پژوهش
 -6برآورد و آزمون مدلهای اندازهگیری
مدل اصلی پژوهش دارای  1مدل اندازهگیری است :مدل اندازهگیری تصمیمگیری آمرانه ،مدل اندازهگیری تصمیمگیری
مشورتی ،مدل اندازهگیری تصمیمگیری مشارکتی ،سواد اطالعاتی ،خالقیت سازمانی .این مدلها  1مدل تحلیل عاملی تأییدی هستند
که حمایت دادههای نمونهای از آنها ،راه را برای آزمون مدلهای معادلة ساختاری و در نتیجه آزمون فرضیههای پژوهش هموار
میسازد.

 -6-6مدل اندازهگیری تصمیمگیری آمرانه
بر اساس نتایج جدول  2در ارتباط با مدل مزبور ،در ابتدا هیچ یک از شاخصها مؤید مدل نبودند؛ از میان اصالحات پیشنهادی
نرمافزا و طبق نتایج جدول  2در ارتباط با مدل مزبور ،همه شاخصها ،مدل اصالح شده را تأیید میکنند.
جدول  :2شاخصهای برازش مدل اندازهگیری تصمیمگیری آمرانه
P

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA

تصمیمگیری آمرانه

1/111

9/191

1/311

1/911

1/313

1/211

تصمیمگیری آمرانه -اصالح شده

1/112

1/199

1/737

1/791

1/733

1/113

شاخصها
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 -2-6مدل اندازهگیری تصمیمگیری مشورتی
بر اساس نتایج جدول  4در ارتباط با مدل مزبور همه شاخصها مؤید مدل هستند؛ و نیازی به اصالح مدل نیست.

جدول  .9شاخصهای برازش مدل اندازهگیری تصمیمگیری مشورتی
شاخصها
تصمیمگیری مشورتی

P

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA

1/211

1/277

1/774

1/731

1/774

1/134

 -9-6مدل اندازهگیری تصمیمگیری مشارکتی
بر اساس نتایج جدول  3در ارتباط با مدل مزبور ،در ابتدا فقط سه شاخص مجذور کای بهنجار شده ،برازش افزایشی و برازش
تطبیقی مؤید مدل بودند؛ لذا الزم بود اصالحاتی در مدل ایجاد شود .از میان اصالحات پیشنهادی نرمافزار و نتایج جدول  3در
ارتباط با مدل مزبور ،همه شاخصها به جز شاخص خطای مربعات برآورد ،مدل اصالح شده را تأیید میکنند.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل اندازهگیری تصمیمگیری مشارکتی
P

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA

تصمیمگیری مشارکتی

1/111

3/317

1/723

1/311

1/724

1/114

تصمیمگیری مشارکتی -اصالح شده

1/129

2/931

1/792

1/741

1/792

1/114

شاخصها

 -2مدل اندازهگیری سواد اطالعاتی
بر اساس نتایج جدول  1در ارتباط با مدل مزبور ،در ابتدا فقط شاخص مجذور کای بهنجار شده در سطح اطمینان  71درصد
مؤید مدل بود؛ از اینرو مدل به اصالح نیاز دارد؛ از میان اصالحات پیشنهادی نرمافزار ،به برقراری همبستگی میان برخی متغیرهای
خطا بسنده شد ،زیرا سایر اصالحات پیشنهادی به لحاظ نظری پشتیبانی نمیشوند .پس از اصالح ،طبق نتایج جدول  1در ارتباط
با مدل مزبور ،همة شاخصهای برازش این مدل به جز شاخص معناداری مجذور کای و خطای مربعات برآورد ،در سطح خطای 1
درصد مؤید آن هستند .بنابراین برآیند شاخصها بر تأیید مدل داللت دارند.
جدول  .5شاخصهای برازش مدل اندازهگیری سواد اطالعاتی
P

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA

سواد اطالعاتی

1/111

4/131

1/311

1/332

1/311

1/121

سواد اطالعاتی  -اصالح شده

1/111

2/121

1/724

1/711

1/722

1/171

شاخصها

 -9مدل اندازهگیری خالقیت سازمانی
بر اساس نتایج جدول  1در ارتباط با مدل مزبور ،در ابتدا فقط شاخص مجذور کای بهنجار شده در سطح اطمینان  71درصد
مؤید مدل بود؛ از اینرو مدل به اصالح نیاز دارد؛ از میان اصالحات پیشنهادی نرمافزار ،به برقراری همبستگی میان برخی متغیرهای
خطا بسنده شد ،زیرا سایر اصالحات پیشنهادی به لحاظ نظری پشتیبانی نمیشوند .پس از اصالح ،طبق نتایج جدول  1در ارتباط
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با مدل مزبور ،همة شاخصهای برازش این مدل به جز شاخص معناداری مجذور کای و خطای مربعات برآورد ،در سطح خطای 1
درصد مؤید آن هستند .بنابراین برآیند شاخصها بر تأیید مدل داللت دارند.

جدول  .1شاخصهای برازش مدل اندازهگیری خالقیت سازمانی
P

CMIN/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA

خالقیت سازمانی

1/111

2/771

1/374

1/313

1/372

1/111

خالقیت سازمانی  -اصالح شده

1/111

2/312

1/721

1/714

1/723

1/173

شاخصها

 -4برآورد و آزمون مدلهای معادلة ساختاری
مدل معادلة ساختاری در این پژوهش شش فرضیه فرعی و سه فرضیه اصلی را شامل میشود .بر اساس نتایج برآورد و آزمون
مدلهای عاملی تأییدی ،مشخص شد هر  1مدل در مدل اندازهگیری توسط دادههای گردآوری شده حمایت میشوند؛ به این ترتیب
شرط الزم برای برآورد و آزمون مدلهای معادلة ساختاری پژوهش تحقق یافته است.
طبق نتایج جدول  9در ارتباط با مدل مزبور ،همة شاخصهای برازش در سطح معناداری  71درصد تأیید میشود؛ یعنی در این
سطح از اطمینان ،تصمیمگیری آمرانه مدیران و خالقیت سازمانی کارکنان با ضریب  ، -1029تصمیم گیری مشورتی و خالقیت
سازمانی با ضریب  ، 1023تصمیم گیری مشارکتی و خالقیت سازمانی با ضریب  ،1031تصمیم گیری آمرانه و سواد اطالعاتی با
ضریب  ،-1042تصمیم گیری مشورتی و سواد اطالعاتی با ضریب  ،1049تصمیم گیری مشارکتی و سواد اطالعاتی با ضریب  1019و
سواد اطالعاتی و خالقیت سازمانی با ضریب  1074رابطه معناداری داشته است.
جدول .1نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیه ها

سطح
معنی داری

بار
عاملی

مجذور کای
بهنجار شده

شاخص
برازش
افزایشی

شاخص توکر-
لوئیس

شاخص
برازش
تطبیقی

ریشه دوم
مربعات
خطای برآورد

تصمیمگیری آمرانه و
خالقیت سازمانی

10111

-1029

10392

10741

10711

10727

10117

تصمیمگیری
مشورتی و خالقیت
سازمانی

10111

1023

10341

10711

10714

10711

10111

تصمیمگیری
مشارکتی و خالقیت
سازمانی

10111

تصمیمگیری آمرانه
مدیران و سواد
اطالعاتی آنان

10111

تصمیمگیری
مشورتی مدیران و
سواد اطالعاتی آنان

10111

1031

-1042

1049

20124

20111

20117

10712

10713

10711

10334

10713

10714

10711

10719

10711

10194

10193

10197
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تصمیمگیری
مشارکتی مدیران و
سواد اطالعاتی آنان

10111

سواد اطالعاتی
مدیران و خالقیت
سازمانی کارکنان

10111

20113

1019

1074

10711

20117

10371

10391

10717

10711

10719

10193

10193

مدل کلی تحقیق
نمودار  2نشاندهندة مدل کلی تحقیق است .طبق نتایج جدول  3در ارتباط با مدل مزبور ،همة شاخصهای برازش به جز
شاخص مجذور کای و توکر لوئیس در سطح اطمینان  71درصد مؤید مدل هستند .به این ترتیب ،به سبب تأیید مدل معادلة
ساختاری و نیز معناداری ضرایب رگرسیونی ،مدل کلی تحقیق در سطح معناداری  71درصد تأیید میشود؛ یعنی در این سطح از
اطمینان ،تصمیمگیری آمرانه ،تصمیمگیری مشورتی و تصمیمگیری مشارکتی به ترتیب با ضریب  -1/21درصد 23 ،درصد و 34
درصد با سواد اطالعاتی مدیران رابطه داشته و سواد اطالعاتی مدیران نیز با ضریب  93درصد با خالقیت سازمانی کارکنان رابطه
دارد.

.

-

.

.

نمودار  .2مدل معادلة ساختاری کل تحقیق
جدول  .3شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق
شاخصها
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نحوه ت صمیمگیری ،سواد اطالعاتی
و خالقیت سازمانی

1/111

2/137

1/712

1/374

1/711

1/111

همچنین نتایج حاصل از اجرای بوت استراپ 1برای مسیر نحوه تصمیمگیری مدیران/سواد اطالعاتی مدیران/خالقیت سازمانی
کارکنان نشان میدهد که حد پایین فاصله اطمینان برای این مسیر  1/111و حد باالی آن  1/199است .قرار نگرفتن صفر در این
فاصله اطمینان حاکی از معناداری این مسیر غیرمستقیم و در نتیجه تأیید کننده نقش میانجی متغیر سواد اطالعاتی مدیران در
رابطه بین دو متغیر نحوه تصمیمگیری مدیران و خالقیت سازمانی کارکنان است (سطح اطمینان  71و تعداد نمونهگیریهای بوت
استراپ  2111بوده است).

نتیجهگیری
با توجه به نتایج فرضیه یک تحقیق میتوان گفت که در سطح اطمینان  71درصد ،تصمیمگیری آمرانه مدیران با خالقیت
سازمانی کارکنان با ضریب  29درصد رابطه معناداری داشته و با توجه به منفی بودن این ضریب رابطه معكوس میباشد .همچنین
فرضیه دوم در سطح معنی داری  71درصد با ضریب  23درصد ،فرضیه سوم در سطح معنی داری  71درصد با ضریب  31درصد،
فرضیه چهارم در سطح معنی داری  71درصد با ضریب  42درصد و معكوس ،فرضیه پنجم در سطح معنی داری  71درصد با ضریب
 49درصد ،فرضیه ششم در سطح معنی داری  71درصد با ضریب  19درصد و فرضیه هفتم در سطح معنی داری  71درصد با ضریب
 74درصد ،از نظر آماری مورد تایید قرار گرفتند.
با توجه به نتایج کلی تحقیق میتوان گفت که رابطه معنیداری بین نحوه تصمیمگیری مدیران (از لحاظ آمرانه بودن ،مشورتی
بودن و مشارکتی بودن) با خالقیت سازمانی کارکنان مس سرچشمه کرمان وجود دارد .رابطهای که توسط متغیر سواد اطالعاتی
مدیران میانجیگری میشود .در تبیین نتایج حاصل از پژوهش حاضر میتوان گفت که هر چقدر مدیران مس سرچشمه کرمان بیشتر
از تصمیمگیری مشارکتی استفاده کرده و کمتر به سراغ تصمیمگیری آمرانه و دستوری پیش روند این امر سبب خواهد شد که سواد
اطالعاتی آنان بیشتر شده و مدیران سازمان از انوع منابع اطالعاتی برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی شناخت و آگاهی کافی
پیدا کرده و نیازهای اطالعاتی سازمان به موقع درک و شناسایی شود .و بین نیاز و منابع اطالعاتی به راحتی ارتباط برقرار شود .که
این امر نیز به نوبه خود زمینه افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان سازمان را فراهم میکند.
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.1
.2
.4
.3
.1
.1
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