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ارسطوتوحيدي
چکيده 

هدف اين مقاله شناخت اثرات خالقيت بر تصميمگيريهاي راهبردي با هدف بهبود بخشي روش
هاي تصميم گيري در سطوح راهبردي سازمانها است .نوع تحقيق ،توصيفي همبستگي است.
تحقيق داراي يک فرضيه است که با حجم نمونه سي نفر در يک سازمان نظامي مطابق آماره کاي
دو و ضريب همبستگي آزمون شد .به هر حال ،خالقيتهاي تصميمگيرندگان زير بناي پويايي هاي
تصميم گيري و اجرا است ،بنابراين ،موفقيت و اثر بخشسي تصميمگيري راهبردي در ارتباط باال به
تواناييهاي رفتاري و شهودي تصميم گيرندگان به ويژه ميزان خالقيت و ابداع راهکارها دارد.


تصميم،تصميمگيريراهبردي،خالقيت .

كليدواژهها:








تاريخ دريافت مقاله1031/30/11:تاريخ پذيرش مقاله.1031/33/11 :



عضو هيأت علمي دانشگاه علي دفاع ملي(نويسنده مسئول).
Email: arastoo_towhidi@yahoo.com
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مقدمه 
از جنبههاي حساس در وظايف مديران ،برقراري ارتباطات ،جمعآوري اطالعات ،تصميم گيري و هدايت
تصميمها در سازمان است .از ميان اين وظايف حساس تصميمگيري به قدري مهم است که برخي
نويسندگان سازمان را «شبکهتصميم» و مديريت را «عمل تصميمگيري» تعريف کردهاند [ .]2بدون
تصميمگيري هيچ اقدام يا فعاليت جديدي در سازمان شروع نميشود و هدفي محقق نمي شود .تغيير
خطمشيها ،تدوين هدفها ،طراحي سازمان ،انتخاب ،ارزيابي و تمامي افعال و اعمال مديريت نياز به
تصميمگيري دارد .مديران مسئول غايي نتايج تصميمهاي خويش به شمار ميروند .در حقيقت مديران
همواره با اين موضوع درگير بوده و در نهايت موفقيت و شکست در اجراي تصميمها ،آينده آنان را رقم
ميزند( .)9831از ميان انواع تصميمها ،تصميمگيري راهبردي از مهمترين آنها به شمار ميرود ،زيرا
اينگونه تصميمها متوجه آينده و هدفهاي عالي سازمان است و به دليل بلند مدت بودن در شرايط عدم
اطمينان و با اطالعات نامطمئن اتخاذ ميشوند .تصميمهاي راهبردي متوجه آينده سازمان هستند و
مبناي برنامه ريزيهاي بنياذين و بلند مدت در سازمان ميباشند .در واقع موفقيت يا شکست و به مفهوم
ديگر رشد و تعالي يا افول هر سازمان بستگي زيادي به تصميمهاي کالن و راهبردي مديران ارشد در آن
سازمان دارد که در زمان حال براي آينده اتخاذ ميشوند .در اين ميان آنچه مبناي تصميمگيري مديران
سطوح راهبردي است ،اطالعات زمان حال و تخمينها و برآوردهايي است که کارشناسان فن و
متخصصان هر سازمان بر اساس ذهنيات و تجربيات خويش ارائه و زمينه را براي تصميمگيري مديران
مهيا مي کنند( .)9831بنابراين ،تصميمگيريهاي راهبردي با روش هاي معمول و با استفاده از
فرايندهاي عقاليي و کالسيک با توجه به غير دقيق بودن اطالعات و برآوردهايي که زمينه ساز تصميم
گيري مديران سطوح راهبردي است همواره با مشکالتي بوده و ضمانت اجرايي کافي براي تدوين برنامه
هاي موفقيت آميز ندارد .بنابراين ،پژوهشگر به دنبال راهي براي اثر بخشي بيشتر اين گونه تصميمها
ميباشد .براساس اهميت مسئله ،در صورتي که راهي بيابيم که کارآيي و اثر بخشي تصميمهاي راهبردي
را ارتقاء دهد ،مسلماً تعالي سازمان را در آينده تضمين و از شکست در دستيابي اهداف و افول سازمان
جلوگيري ميکند و هر راه حلي که بتواند کمبود اطالعات نسبت به آينده مبهم را در تصميم گيري
مديران راهبردي جبران کند نقش راهبردي دارد.
بنابراين ،مسئله اين تحقيق ،ناشناخته بودن نقش و سهم خالقيت مديران در تصميمهاي راهبردي است.
طرح تحقيق

اين تحقيق داراي سواالت زير است.
سؤال اصلي :نقش خالقيت سازماني در تصميمگيريهاي راهبردي چيست؟
سؤالهاي فرعي:
 .9خالقيت فردي مديران سطوح راهبردي تا چه ميزان در تصميم گيريهاي راهبردي نقش دارد؟
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 .2خالقيت مديران و سرپرستان سطوح مياني و اجرائي تا چه ميزان در تصميمگيريهاي راهبردي نقش
دارد؟
 .8خالقيت کارکنان ستادي تا چه ميزان در تصميمگيريهاي راهبردي نقش دارد؟
 .4خالقيت کارکنان اجرائي تا چه ميزان در تصميمگيريهاي راهبردي نقش دارد؟

البته تحقيق صرفا يک فرضيه دارد:
بين خالقيت سازماني و تصميمگيريهاي راهبردي رابطه معناداري وجود دارد.
در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي  -همبستگي و گرد آوري داده ها از طريق منابع
کتابخانهاي و ميداني با بهره گيري از پرسشنامه محقق ساخته بر پايه مصاحبه بااستفاده شده
است .در تحليل و توصيف داده ها از چند شاخص آمار توصيفي و استنباطي نظير آزمون کاي -
دو و از طريق جمع آوري و جمعبندي نظرات صاحب نظران ،فرضيه تحقيق آزمون و پاسخ
سؤالهاي تحقيق استخراج و نتيجهگيري شده است.
تعريفهايعملياتيمتغيرها :

خالقيت سازماني :عبارت است از برآيند خالقيت(توانايي افراد در پديد آوردن و پرورش
انديشههاي نو) همه منابع انساني سازمان.
تصميمگيري راهبردي:اين نوع تصميم ،تصميمگيري مديران سطوح باال براي آينده و هدفهاي
عالي سازمان است که به دليل بلند مدت بودن در شرايط عدم اطمينان انجام و نتايج آن سازمان
را هدفمند و در کليه ابعاد جهتدار ميکند ،اين نوع تصميمگيري به صورت اختياري و غير
مستمر انجام و تصميمهاي گرفته شده اغلب تازه ،پيچيده ،گسترده و داراي متغيرهاي کنترل
نشده بوده و تحت تأثير پيچيدگي ،درجه رسميت ،سطح و درجه تمرکز سازمان قرار دارند[.]1

تصميماتراهبرديوخالقيت 

مديريت راهبردي علم و هنر تدوين ،اجرا وارزيابي تصميمات مربوط به وظايف اساسي سازمان
است ،به طوري که اين مجموعه عمليات منجر به تأمين اهداف سازمان شود[ .]24مديريت
راهبردي فرايندي است که به وسيله آن مديران جهتهاي دراز مدت فعاليتهاي سازمان را
تعيين کرده ،اهداف عملياتي ويژهاي را مشخص و راهبردهاي نيل به اهداف را با توجه به شرايط
داخلي و خارجي طراحي و برنامههاي عملي براي اجراي راهبردها را انتخاب وعمل ميکنند
[ .]91ويژگيهاي اساسي مديريت راهبردي را ميتوان به طور خالصه اينگونه برشمرد:
 .9داراي نگاه بلند مدت ميباشد (اهداف ميان مدت و کوتاه مدت از طرح بلند مدت منتج مي-
شود).

44

مطالعات مديريت راهبردي -شماره -4زمستان 1031

 .2معتقد به لزوم چشماندازي بلند مدت و مشترک در سازمان است تا حرکتي سازنده و جهت دار
شکل بگيرد.
 .8مأموريتگراست و هدف اصلي آن انجام مأموريت سازمان است.
 .4معتقد به لزوم وجود تصميمات منسجم و يکپارچه در تمامي بخشهاي سازمان است.
 . 5اساساً ماهيت و سرمنشأ نظامي دارد و به طور جدي در امور دفاعي کاربرد دارد.
 . 6عملکرد اصلي آن بر مبناي ارزيابي مستمر شرايط موجود (محيط داخل و خارج سازمان) و
يافتن راه حلهايي براي حرکت به سمت شرايط مطلوب است.
 .1اساساً مبتني بر خالقيت و هوشمندي فردي و سازماني است.
 .3چارچوب مناسبي براي ارزيابي وضعيت و حرکت سازمان (بهرهوري و عملکرد) ارائه ميدهد.
 .1بيشتر نگاه کالن دارد و کمتر وارد جزئيات امور ميشود.
 .91فرصتيابي و تهديدشناسي مستمر جزو مهمترين ويژگيهاي عملکردي آن محسوب مي
شود[.]92
مديريت راهبردي سه مسأله (وظيفه) کلي را دربر ميگيرد:
 .9تصميم گيري راهبردي براساس تجزيه و تحليل راهبردي توسط راهبرد شناسان جهت درک
موقعيت سازمان؛
 .2فرموله کردن راههاي عملي و ممکن ،تعيين و انتخاب راهبرد و بهترين راه؛
 .8اجراي راهبردهاي انتخاب شده و ارزيابي آنها [.]99
مديريت راهبردي يک فراگرد است نه يک پديده ،اين فراگرد از بينش و نگرش آيندهنگر و آينده
ساز آغاز ميشود و پس از تعيين اولويتها و هدف گذاري ،برنامه ريزي ميکند و پس از پياده
کردن برنامهها ،منابع حاصله را ارزيابي کرده و به کمک نظام بازخورد 9نتايج کار را دريافت و
متناسب با نتايج بدست آمده روي اولويتها و هدفها بازانديشي ميکند و دو باره اين چرخه
حرکت خود را آغاز ميکند[ .]99در مديريت راهبردي سه عنصر اساسي مطرح است  .9:تدوين
راهبرد؛  .2اجراي راهبر؛ .8کنترل و ارزيابي راهبرد [ .]91فقط تدوين راهبرد مناسب در سازمان
کافي نيست ،زيرا بايد در کارکنان و مديران انگيزش ايجاد کرد تا اين راهبردها را به اجرا درآورند
[ .] 3براي اجراي راهبرد مسائل مهم مديريتي که بايد موردتوجه قرار گيرد عبارت اند از:
 -9تطبيق دادن ساختار سازمان با راهبرد -2 .مرتبط ساختن عملکرد و حقوق با راهبرد-8 .
مديريت کردن مقاومت در مقابل تغيير -4 .نظارت بر روابط سياسي درون و برون سازمان-5 .
ايجاد فرهنگ پشتيباني از راهبرد -6 .بکارگيري فرآيندهاي مناسب توليد (عمليات) و مديريت

1. Feedback
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منابع انساني -1 .تعيين هدفهاي ساالنه -3 .تدوين خطمشيها و تخصيص منابع با توجه به
اندازه ،بزرگي و نوع سازمان[.]3
فعاليتهاي کليدي هم که بايد در مرحله اجراي راهبرد انجام شود عبارت اند از:
 -9ايجاد تشکيالت با قابليتهاي اجراي راهبردي -2 .استقرار نظام بودجه و اعتبارات مناسب.
 -8استقرار نظامهاي حمايتي ،انگيزشي و هدايتي -4 .اعمال رهبري صحيح راهبردي-5 .
شکلدهي فرهنگ سازماني و جلوگيري از مقاومت در برابر تغيير -6.طراحي نظام ارزيابي مستمر
و سيستم تشويق و تنبيه -1 .شناخت و ارزيابي مستمر عوامل محيطي و تأثيرات آنها [.]3
همچنين بايد سؤاالت زير را مطرح و پاسخ آن را مشخص کرد:
 -9چه کارهايي بايستي اکنون انجام پذيرد؟
 -2چه کارهايي بايد در آينده انجام پذيرد؟
 -8ساختار سازماني موردنظر نيروي انساني چه باشد؟
 -4اولويتهاي اجرايي کدامند؟
 -5چه کارهايي را بايد توسط خود سازمان انجام داد و چه کارهايي را بايد به برون سازمان
سپرد؟ []3
پس از اجراي راهبرد موضوع کنترل و ارزيابي آن نيز مهم است و براي اعمال بازخوردهاي
عملکرد در فرايند مورد بحث نياز است ارزيابي دقيقي از اجراي راهبرد داشته باشيم .بديهي است
هر سه گام فوق (تدوين ،اجرا و ارزيابي راهبرد) نيازمند تصميمهاي راهبردي درست ،به موقع و
دقيق است.
مفهوم شناسي تصميم و چگونگي آن :تصميم نتيجه فعل تصميمگيري است ،بنابراين نتيجه يک
فرايندي پويا ميباشد و در واقع عکسالعمل سازمان در مقابل مسائل و مشکالت است .بنابراين
تصميم را ميتوان راهکار انتخابي يا سازکار مشخص شده توسط مدير براي حل مسأله يا تحقق
هدف سازمان تعريف کرد .برخي هم تصميم را مکانيزمهاي سازماني دانستهاند که توسط آنها
يک وضعيت مطلوبي حاصل ميشود .در فرهنگ واژههاي نظامي تصميم ،بيان رسمي راهکار
انجام شدني که به وسيله فرمانده اعالم ميشود و به ستاد امکان طرحريزي يا تهيه دستورها را
ميدهد و تا حدودي که مناسب باشد در مورد هر يک از عناصر کي ،چه ،چهوقت ،کجا ،چطور و
چرا شرح ميدهد ،تعريف شده است[.]95
تصميم ها ابزارند نه هدف ،لذا تصميم اثربخش تصميمي است که دستيابي به اهداف را مقدور.
بعضي از دانشمندان (مارچ و سايمون )9تصميمگيري را با کل فرايند مديريت برابر ميدانند[.]28
1. March & Saimon
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بنابراين ،موفقيت يا شکست در آرمانها و اهداف سازماني در گرو تصميمهاي مديريت سازمان
است .از نوشتههاي مرتبط چنين برداشت ميشود که يک تصميم خوب را ميتوان با معيارهاي
زير ارزيابي کرد:
الف) کيفيت عيني تصميم (ميزان عينيت اجراي تصميم و مقبوليت و پذيرش آن در جامعه)؛
ب) سطح دستيابي به هدف و حل مشکل؛
ج) ميزان پذيرش و مقبوليت تصميم از سوي مجريان ،کارشناسان فن و کارکنان سازمان؛
د) ميزان تأثير بر ديگر تصميمها و فعاليتهاي سازمان؛
هـ) ميزان هزينهها و دوره زماني اجراي تصميم ،منافع و نتايج حاصله در بقاي کار يا افزايش
سرمايه[.]1
به هر صورت تصميم خوب و درست بايد در پرتو رويدادهاي آينده ارزيابي شود[.]29
انواعتصميمها :



صاحبنظران تصميمها را از منظرهاي مختلف دسته بندي کردهاند .در يک دسته بندي جامع
حميدي زاده [ .]1تصميمها رامطابق جدول  9طبقه بندي کرده است.
جدول  .9برهان انواع تصميمات

ماهيتطبقهبندي 
ميزان تکرار و سطح اطمينان
سطوح وظايف و مراتب سازمان
منابع وظايف
درجة تبيين و روشن بودن
ميزان شهودي بودن
سطح جهت دهي
درجة استقالل
محيط و تعامل با محيط بروني
ميزان تأثيرگذاري بر ثبات و
پايداري

انواع 
 .تصممهاي برنامه ريزي شده و تصميمهاي برنامه ريزي نشده
 .تصميم هاي استراتژيک ،تصميم هاي تاکتيکي ،تصميم هاي فني،
تصميم هاي عملياتي
تصميم هاي سازماني ،تصميم هاي فردي ،تصميم هاي گروهي
تصميم هاي با ساختار و تصميمهاي بدون ساختار
تصميم هاي ادراکي و عقالني
تصميمهاي حل مسئله و تصميمهاي شناسايي فرصتها
تصميم هاي مستقل ،تصميم هاي وابسته
تصميم هاي اصلي (دروني) و تصميمهاي فرعي (مرزي)
تصميم هاي پايا و تصميمهاي ناپايا
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[ .]1الواني از نظر مراحل اجرا ،تصميمها را به تک مرحلهاي و چند مرحهاي تقسيم نموده
است[ .]4نگارنده به جهت سهولت در شناخت انواع تصميمها دستهبنديهاي انجام شده را در
نمودار(شکل  )9خالصه نموده است.
تصميمگيري :تصميمگيري را گزيدن يک راه کنش (راه کار) از ميان راهکارهايي دانستهاند که در
مرکز برنامهريزي سازمان وجود دارد [ .]29تصميمگيري را ميتوان يک فرايند کامالً عقاليي
تصور کرد که در آن اهداف ايجاد ميشوند ،مسأله بيان ميگردد ،راهکار مشخص و ارزيابي
ميشود و يک گزينش انجام و به اجرا در ميآيد و نظارت بر اجرا اعمال ميگردد .همچنين
الگوي رفتاري هم ديدگاه ديگري در فرايند تصميمگيري ميگشايد که ويژگي آن عبارت است از
استفاده از مقررات و قوانين ساده و متداول ،عدم دستيابي بر بهينهسازي کامل و رضايت بخشي.
ديدگاه سومي هم که ترکيب دو ديدگاه اشاره شده است ،با عنوان الگوي عملي وجود دارد[.]21
چستر بارنارد 9که توانايي تشريح ظرايف و پيچيدگيهاي نحوه کار سازمانها را داشت و
برجستهترين وجه کار او تحليلي است که از فرايند تصميمگيري ارائه کرده است ،ميگويد :فرايند
تصميمگيري دو جنبه دارد :جنبه منطقي(عقاليي) و جنبه غير منطقي (خالقيت و تخيل) که به
گونهاي جدايي ناپذير در هم آميختهاند[ .]6به هر صورت اگر مدير راه کار درست را برگزيند
تصميم وي مؤثر و سازنده خواهد بود و اينکه چه فرايندي برگزيده ،موضوع مهمي نيست.
پارکينسون در تفاوت فرايندهاي تصميمگيري مينويسد که فرايند منطقي با تفکر آگاهانه ارتباط
دارد و ميتواند به وسيله کلمات يا نمادها بيان شود و آن را ميتوان استدالل ناميد .فرايند غير
منطقي هم با تفکر نااگاهانه در ارتباط است و نميتوان آن را به وسيله کلمات بيان کرد .بعضي
اوقات تأکيد ميشود که فقط منطق است که اهميت دارد و آنچه غير منطق است حائز اهميت
نيست ،لکن جنبههاي غير منطقي را نميتوان بدين سان ناديده گرفت .اين جنبههاي غير منطقي
اغلب اهميت قاطع دارند .براي مثال هنگامي که دو مدير توانا با هم کار ميکنند ،به حکم منطق
ميتوان انتظار داشت که کارآيي تا حدود زيادي افزايش يابد .درحالي که در عالم واقعي غالباً
توفيق نمييابند و چه بسا ممکن است در نتيجه برخورد شخصيتها ،کار سازمان خرابتر
شود[ .]6همين جاست که اهميت جنبه غير منطقي تصميمگيري جلوه ميکند و بيترديد بحث
خالقيت ،ابداع و تواناييهاي فردي مديريت جريان تصميمگيري را متفاوت ميکند که در ادامه
به بحث آن خواهيم پرداخت .در هر صورت تصميمگيري را ميتوان مراحل زير دانست:

)1. Chester Barnard (1886-1961
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فردي

سازماني

گروهي

حلمسأله

ادراك
ي

شناسايي
فرصت

عقاليي

ازنظر
مستقل

بسته
بهنحوه

تجزيهو

نحليل

وابسته

سلسله
مراتب

باساختار
ازنظر
ماهيت
بدون
ساختار

ازجهت
وابستگي

ازلحاظ
وضوح

انواعتصميمها

بهلحاظتکرار

بستهبهمحيط
اصلي

از
نظر
مراحل
اجرا
فرعي

براساس
منافعو
اهداف

برنامه

ريزي
نشده

ازجهت
ثبات

برنامهريزي

شده

پايا

تك
مرحلهاي


چند
مرحلهاي

استراتژ
يكي

ناپايا

تاكتيكي

تكنيكي

اجرائي

شکل .9انواع تصميمات

الف) پديد آوردن فرضهاي نخستين؛
ب) بازشناسي گزينهها؛
ج) ارزيابي گزينهها در پرتو هدفهاي دلخواه؛
د) برگزيدن گزينه يعني تصميم گرفتن[.]6
بنابراين ،اينکه تصميمگيري يک فرايند است چيزي بديهي است .از طرف ديگر تصميمگيري با
ديدگاه و تفکر تصميمگيرنده ارتباط مستقيم دارد ،کما اينکه « شل» تصميمگيري را يک فرايند
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رفتاري آگاهانه ميداند که از رفتار و ويژگيهاي اجتماعي شخص متکي بر ريشههاي اعتقادي و
ارزشي تأثير ميپذيرد و شامل يک انتخاب از ميان دو يا چند راهکار با ديدگاه حرکت به جلو و
آينده نگري است ،به طوريکه بتواند منافع مورد نظر سازمان را تأمين کند[ .]23به عقيده مهرگان
تحليلهاي كمّي» در

تحليلهاي ذهني»و «

و همکارانش چهار عامل «عقايد»« ،تجربيات»« ،
تصميمگيري دخالت دارند .اينکه دادههاي کمي براي تصميم گيري بر ساير دادهها (عامل انساني) برتري
دارند ،درست نيست .در برخي موارد دادههاي کمي مهم ودر برخي از شرايط بدون استفادهاند .در خصوص
تصميمگير هم مهمترين نکته توانايي ارزيابي اين دادهها و مورد استفاده قرار دادن آنها براي اتخاذ
تصميمي اثر بخش است[ .]28با توجه به اينکه در فرايند تصميمگيري پديد آوردن فرضهاي نخستين
يا راه کارهاي ممکن و اين که تا چه ميزان اين راه کارها انجام شدني باشند نياز به اطالعات دقيق از
محيط داخلي و خارجي سازمان و تعيين نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فشارها و فرصتها دارد ،مسلماً راه
کارهاي ممکن بسته به نوع تصميم قابليت عملي شدن آنها متفاوت است .به اين مفهوم که هرچه
شناخت محيط کاملتر و عوامل اثرگذار روشنتر باشند راه کار واقعيتر و انتخاب راهکار برتر هم سادهتر
است ،لکن در مواردي که محيط ناشناخته و اطالعات دقيق نيست اين امر مشکلتر است .توانايي اتخاذ
تصميم يکي از برتريهاي ما نسبت به ساير موجودات است .در هر صورت ما تصميم گيرنده هستيم ،از
اينرو فرايندهاي تصميمگيري بايد براي ما آسان باشد .در حالي که چنين نيست .ظاهراً ما در درک
خويشتن به ويژه در چگونگي تصميمگيري خود با مشکالت زيادي مواجهيم .بهعالوه نوعي عالقه يا
گاهي الزام به اتخاذ تصميم داريم .گاهي با اينکه منطق حکم ميکند که اطالعات نامطمئن و شرايط
تصميمگيري به گونهاي است که پيشبيني نتايج غيرممکن و غير عملي است مجبور به تصميمگيري
هستيم[ .]98امروزه به علت گسترش وسيع دامنه اطالعات تخصصي تصميمگيري ،اين بعد از وظايف
مديريت را يک علم مستقل ميدانند که بيش از هر رشته علمي ديگر داراي دو حدّ قرين کيفيت و کميت
است .عوامل آنچنان در تصميمها مؤثرند که اين علم بيش ازهر چيز به شناخت نظريهها ،فرضيهها،
الگوهاي روانشناسي ،جامعه شناسي ،حقوق و علم سازمان ميپردازند .از سوي ديگر عوامل ملموس و غير
ملموس و محدوديتهاي آشکار و نهان تصميمها و هدفگرا بودن آنها و انتظاري که براي دستيابي به
سطحي بهينه از نتايج وجود دارد ،سبب ميشود عوامل کيفي نيز در تصميمها دخالت نزديک داشته
باشند[.]1

تصميمگيري راهبردي و شيوههاي آن  :همانگونه که در باال بيان شد تصميمها بر

اساس منافع و اهداف به چهار نوع راهبردي ،تاکتيکي ،تکنيکي و اجرائي تقسيم ميشوند که هر
يک به شرح زير تعريف شدهاند:
تصميمهاي راهبردي :تصميمهاي مديران سطوح باال که جهت آن متوجه آينده و هدفهاي عالي
سازمان است ،به دليل بلند مدت بودن در شرايط عدم اطمينان اتخاذ و سازمان را هدفمند و در کليه ابعاد
جهتدار ميکند ،به صورت اختياري و غير مستمر اتخاذ و اغلب تازه ،پيچيده ،گسترده وداراي متغيرهاي
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کنترل نشده بوده و تحت تأثير پيچيدگي ،درجه رسميت ،سطح و درجه تمرکز سازمان قرار دارند[ .]1به
زباني ديگر تصميمهاي راهبردي آنهايي هستند که اتخاذ و اجراي آنها نميتواند به صورت مستقل و غير
وابسته به محيط و در خأل انجام گيرد[ .]25در حقيقت وجوهي که آنها را از ساير تصميمها متمايز ميکند
عبارت انداز:

تصميمهاي راهبردي «فاقدساختار» و «نامتعارف»اند و هر تصميم چيزي منحصر به فرد
است و نميتوان آنرا در ضوابط تصميمگيري ساده قرار داد.
تصميمهاي راهبردي آنهايي هستند که براي سازمان «اهميت ويژهاي» دارند و تصميمهايي
هستند که شامل بهکارگيري منابع زياد بوده و احتمال منافع با ضررهاي عمده در نتيجهي
تصميمهاي راهبردي و اتخاذ آنها وجود دارد.
تصميمهاي راهبردي عمدتاً بسيار «پيچيده»اند در واقع اين جنبه است که آنها را به موضوعي جالب
براي مطالعه تبديل ميکند[.]96
تصميمهاي تاکتيکي :تصميمهاي مديران سطوح باال و مياني که جنبه هماهنگي داشته و تصميمهاي
راهبردي را به قابليت اجرائي تبديل ميکنند و از حساسيت باال در موفقيت سازمان برخوردارند[.]1
تصميمهاي تکنيکي :تصميمهاي مديران رده مياني جهت ترکيب بهينه منابع ،برنامهريزي توليد و

عرضه کاالوخدمات ،تغيير فناوري ،ماشين آالت و لوازم فني .اين تصميمها نيز قابليت اجرايي
کردن تصميمهاي راهبردي را به عهده دارند [.]1
تصميمهاي اجرائي (عملياتي) :تصميمهاي کوتاه مدت مديران سطوح پايين که انحراف آنها از اهداف
سازمان حيات آنرا تهديد نميکند و با فرايند دادهها و ستاندهها در ارتباط هستند و روزمره گرفته ميشود
و بصيرت زيادي نياز ندارد[.]1

از تعريف تصميمهاي راهبردي و مقايسه آنها با ساير تصميمها کامالً روشن است که اينگونه
تصميمها بيش از ساير انواع تصميمها نياز به خالقيت براي تصميمگيري دارند و مديران خالقي
که قدرت طرحريزي و ابالغ در شرايط محيطي ناشناخته دارند ،مي توانند اين گونه تصميمها را
به خوبي اتخاذ کنند و اال شکست آنان در تصميمهاي اتخاذ شده محتمل است ،زيرا براي بررسي
محيط آينده و رسيدن به حدّي قريب به يقين نسبت به شرايط آينده و ميزان اثر عوامل مختلف
صرفاً براساس تجربيات گذشته و احتماالت مقدور است و مالک دقيقي براي آن در دست نيست.
پژوهشگراني که فراگردهاي تصميمهاي راهبردي را مورد بررسي قرار دادهاند به اين نتيجه
رسيدهاند که پيچيدگي تصميم ،بديع بودن تصميم و طبقه بندي محرکهاي اوليه تصميم اعم از
مشکل يا فرصت از جمله عواملي هستند که بر نوع و تعداد فعاليتهاي مربوط به تصميم تأثير
ميگذارند[ .]96برهمين اساس مديران داراي تجربه کم و از طرف ديگر با قدرت ريسک پذيري پايين
هرگز جرأت اتخاذ تصميمهاي راهبردي را ندارند ،مگر اين که از قدرت خالقيت و ابداع خارقالعاده يا
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قابل قبولي برخوردار باشند تا بتوانند از طريق تجزيه و تحليل ذهني قوي و با به کار گيري استعدادهاي
ذاتي آينده را ترسيم و تصميم منطقي و صحيحي اتخاذ کنند.
صاحبنظران در مباحث مديريت نظريههاي مختلفي را براي تصميمگيري راهبردي مطرح نمودهاند که
در زير به صورت خالصه به آنها اشاره ميشود.
نظريه تصميمگيري راهبردي «مايلز و اسنو» 9که بر پايه آن چهار راهبرد «تدافعي ،پيشرو،
تحليلگر و انفعالي را ارائه کرده است؛
نظريه راهبرد رقابتي «اندروز» 2با عنوان الگوي تکوين راهبرد رقابتي «پورتر» که طي آن راهبردهاي
سهگانه «كاهشهزينه»«،تمايز»و«تمركز» ارائه شده است؛

 نظريههاي سياسي،سازماني و عقاليي تصميمگيري؛ نظريههاي نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و فشارها؛نظريه تصميمگيري حکيمانه؛
نظريه تصميمگيري فراعقاليي متنوع[.]93
در نظريههاي يک تا سه بيشتر تأکيد بر راهبرد بازار و محصول است ،لکن در نظريههاي چهار تا شش
به تفکر خالق ،کيفيت اصول و معاني و اشراق تکيه ميشود[ .]93که موضوع بحث مقاله حاضر است.
اگر چه در نظريه(سه) هم در بررسي مفروضات پايه تصميمگيري روشهاي مختلف اين نظريه ،در روش
سياسي به نظريه سودمندي ذهني مورد انتظار به عنوان يکي از مفروضات تصميمگيري بر ميخوريم که
منظور خالقيت فرد مدير است ،بنابراين ،عمل تصميم گيري صرفاً بر پايه تحليلهاي کمي و رياضي
انجام نميشود[ .]93تسليمي اشاره دارد که در نظريههاي نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهديدها
تالش سرسختانه و تفکر خالق به عنوان دو عامل تأثير گذار تصميمگيران را ياري ميکند[ .]1در نظريه
تصميمگيري حکيمانه بحث شناخت شناسي و انواع پنجگانه شناخت ( وحياني ،اشراقي ،عقلي ،هنري و
تجربي) مورد توجه قرار ميگيرد و بيان ميشود هرچه مديران راهبردي به مراتب باالتر شناخت مجهز
گردند ،ضريب خطا در شناخت او کاهش مييابد و با دستيابي به علم حضوري احتمال خطا از بين
ميرود .به مفهوم ديگر خالقيتهاي فردي مدير که ناشي از شناخت پنجگانه فوقاالشاره ميباشد يکي
از مالکهاي اصلي تصميمگيري حکيمانه در مباحث راهبردي است [ .]93در نظريه تصميمگيري
فراعقاليي متنوع هم بدون اين که روشهاي منظم علمي طي شود تصميم اتخاذ ميشود و اين نوع
تصميمگيري مبتني بر شهود و دريافتهاي ذهني تصميمگيرنده مي باشد [ ]93و روشن است که در اين
روش نيز خالقيت مدير نقش مهمي دارد .هنري مينتزبرگ 8در بيان رويکردهاي مختلف در زمينههاي
تصميم گيري راهبردي به دو مکتب مديريت تجويزي (پيش تدبيري) و توصيفي(تجربي -انطباقي) معتقد
است .در دو دهه اخير در تفکر تجويزي يا پيش تدبيري تغييراتي به وجود آمده است و به مکتب توصيفي
نزديک شده و مکتب تلفيقي ( سيستمي ،اقتضايي و دور انديشانه) را به وجود آورده است .بديهي است در
1. Miles & Esno
2.Anderos
3. Mintzberg Henry

04

مطالعات مديريت راهبردي -شماره -4زمستان 1031

مکتب اخير خالقيت مدير نقش مهمي دارد[ .]91شوانک هم تصميمهاي راهبردي را آنچنان پيچيده
مي بيند که براي درک کامل آنها بايد از تمام ديدگاههاي اصلي استفاده شود .او معتقد است تصميمگيري
اثربخش مستلزم ديدگاهي تلفيقي متشکل از تمام ديدگاهها است [ .]96وقتي سازمان با يک مشکل
راهبردي مواجه ميشود برخي از اعضاء سازمان آنرا يک مشکل فني قلمداد ميکنند ،حال آن که برخي
ديگر آن را به عنوان مشکل سازماني ميپندارند و سرانجام عدهاي آنرا مشکل سياسي فرض ميکنند[.]8
آنچه مسلم است تصميمهاي راهبردي «فاقدساختار» و «نامتعارف»اند .هر تصميم چيزي منحصر
به فرد است و نميتوان آنرا در ضوابط تصميمهاي ساده قرار داد و تصميمهايي هستند که براي سازمان
اهميت ويژهاي دارند[1و  .]8به هر حال ،فرايند تصميمگيري به مثابه کالبدي است که انسان به آنها روح
ميبخشد و فعالشان ميسازد« .انسان» موجودي است که در تمامي فرايندهاي تصميمگيري محور
اصلي به شمار ميآيد و تصميمگيري تابع اعتقادات ،باورها ،تلقيها و ارزشهايي که محرک وي و شکل
دهنده انديشه و رفتارهاي تصميمگيرنده ميباشد .ارزشهاي فرد واقعيتهاي ملموس و قابل اثباتي
هستند .زيرا اثرات و پيامدهاي آنها را ميتوان به سادگي در رفتارهاي فرد مشاهده کرد .در مورد مديران
و تصميمگيرندگان نيز اين مسأله صدق ميکند وآنان در برداشتها ،انتخابها و ارزيابيهاي خود ارزش-
هايشان را خود آگاه يا ناخود آگاه دخالت ميدهند[91و .]8البته نبايد فراموش کرد که نظامهاي
برنامهريزي ،ارزشيابي و پاداش و ساختار سازماني نيز بر فراگردهاي تصميم اثر گذارند[ .]96از طرف
ديگر ،محدوديتهاي شناختي تصميمگيرندگان کليدي توان آنها را براي انتخابي راهبردي و عقاليي
تحت تأثير قرار ميدهد .شناخت تصميم گيرندگان کليدي در پژوهشهاي مربوط به مديريت راهبردي
بسيار مورد توجه است .اين امر تا حدّي از تشخيص رو به رشد اهم ادراکات تصميمگيرندگان کليدي در
بررسي ارتباط ميان محيط ،راهبرد و ساختار سرچشمه ميگيرد[ 96و .]1آندرسون و پين 9خاطر نشان
مي سازند که عوامل ذهني افراد بر ادراک آنها از محيط و سازمان و در نتيجه بر تنظيم راهبرد تأثير
ميگذارد[ .]96همچنين دوتون 2و همکارانش استدالل ميکنند که مفاهيم ،عقايد و فرضيه ها
(خالقيتها) و برداشتهاي علت و معلولي طراحان راهبردي نحوهي تنظيم مسائل راهبردي را تعيين
ميکنند[ .]26در همين مقوله ميسون و ميتراف استدالل ميکنند که فرضيه ها (خالقيتها) عناصر
اصلي چارچوب مرجع ياجهان بيني طراح راهبردي هستند .به عقيده آنها مشکالت راهبردي متضمن
پيچيدگي سازمان يافته هستند .به عبارت ديگر متغيرهاي مشکالت به نحوي با هم پيوستگي متقابل
دارند که راه حل برخي مشکالت سبب ايجاد مشکالت ديگر ميشوند[ .]21مورهد و گريفين
تصميمگيريهاي برنامه ريزي نشده و راهبردي را نيازمند به کارگيري خالقيت و قضاوت ميدانند[ .]22و
در ادامه مينويسند :خالقيت را يکي از ابعاد مهم رفتار سازماني در داخل سازمان است .سازمانها بدون
خالقيت هرگز تغيير نميکنند و کارکنان آنها به حالت رکود در ميآيند .آنان خالقيت را فرايند تکامل
بخشيدن به ديدگاههاي بديع و تخيلي در باره موقعيتهاي مختلف تعريف و طرح گسترده فرايند خالقيت
را شامل مراحل آمادگي ،نهفتگي ،بينش و تحقيق و مميزي که مورد پذيرش همگان است بيان
)1. Anderson & Paine (1974
)2. Dutton(1983
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ميکنند[ .]22از ديدگاه آنان گرچه فرايند تصميمگيري عقاليي به دليل منطقي و اقتصادي بودن آن مورد
توجه است ،لکن با وجود اين به دليل اينکه تصميمگيري واقعي يک فرايند کامالً عقاليي نيست ،الگوي
عقاليي را تا حدودي سؤال برانگيز ميدانند و الگوي رفتاري که کوششي براي برطرف کردن محدوديت-
هاي تصميمگيري عقاليي است مطرح و درنهايت الگوي عملي تصميمگيري را که از ترکيب دو الگوي
عقاليي و رفتاري شکل گرفته است به دليل متمرکز شدن الگوي تعارض بر فرايند تصميمگيري اشخاص
در شرايط تصميمگيري و بروز مشکل مفيد ميدانند[ .]22آنان ادامه ميدهند الگوي عقاليي گرچه داراي
نقاط قوتي همانند منظم و منطقي بودن آن ،تجزيه و تحليل عميق اطالعات و دوري از تأثير عواطف و
احساسات و فشارهاي اجتماعي در تصميمگيري و انتخاب راه کار با تکيه بر اطالعات ميباشد ،اما از نقاط
ضعفي شامل غيرواقعي بودن مفروضات دقيق و خشک تصميمگيري ،به طور معمول محدوديت در
اطالعات در دسترس مديران به علت تنگناهاي مالي و زماني و توانايي محدود بسياري از
تصميمگيرندگان در پرورش اطالعات مربوط به هر راه کار برخوردار است .عالوه براين ،همه راهکارها
قابل بيان به صورت کمي و در نتيجه قابل مقايسه با يکديگر نميباشند و درنهايت از آنجايي که در اين
راهکارها نمي توان آينده را پيش بيني کرد ،به نظر ميرسد که تصميمگيرنده همه پيامدهاي ممکن در هر
يک از راهکارها را نميداند؛ بنابراين تصميمگيرنده در الگوي عقاليي محدود عمل ميکند[.]22
9
پروفسور شَکَل اقتصاددان بلند آوازهاي که پيتر دراکه 2اورا ستاره درخشان در علم اقتصاد انگلستان
خوانده است در مقاله معروفش با عنوان «سياستشعروموفقيت» ميگويد :تخيل به اندازه عقل در
امور بازرگاني اهميت دارد .شکل براي تصميمگيري دو معناي مغاير قائل است .او در يک معنا
تصميمگيري را حقيقت يابي و در معناي ديگر حقيقت سازي تعريف ميکند و مثال ميزند اگر توليد
فرآورده تازه اي را در نظر بگيريد و اطالعات و سوابق الزم و سيستم مناسب حسابداري قيمت تمام شده
را در اختيار داشته باشيد ميتوانيد هزينه توليد را معلوم کنيد .اين «عمليات» به معناي حقيقت يابي
است .اما در مرحله بعدي که بايد نامي براي آن فرآورده انتخاب کنيد و آنرا تبليغ کنيد ،حقيقتي را
ميسازيد و چيزي را ابداع ميکنيد .اين دو نوع فعاليت با هم تفاوت دارند .اولي مستلزم نگرش رياضي و
محاسباتي است و دومي نگرش شاعرانه و تخيلي(خالقيت) ميخواهد[ .]6پارکينسون 8مينويسد :وقتي
که بناست در باره چيزي تصميم بگيريد؛ اول تعدادي از شقوق آن را در نظر ميآوريد که حتماً ساخته و
پرداخته تخيل شماست .در حقيقت فقط ميتوانيد در شقوق معدودي بينديشيد و غير ممکن است که
بتوانيد فهرست کاملي از تمام راه کارهاي ممکن را تهيه کنيد و مثال بازرگاني را ميزند که ميخواهد
يکصد ميليون پوند را سرمايه گذاري کند و غير ممکن است بتواند يک تصوير کلي از فعاليتهاي تجاري
بسيار را فراهم آورد که نشان دهنده جنبههاي گوناگون و واقعيت هر يک از آنها از قبيل فناوري،

نيازمندي نيروي انس اني ،احتياج به سرمايه ،امکانات بازار ،ريسک و سودآوري باشد .زيرا آينده
نامعلوم است و تمام اين اطالعات هم مبهم و دانش جديد ،اختراعات تازه و تحوالت اجتماعي و
1. Shakal
2. Drake, Peter
3. Parkinson
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سياسي ممکن است در عمل تصوير ذهني بازرگان را ناگهان چنان تغيير دهد که هيچ شباهتي با
صورت اوليهاش نداشته باشد ،اما بازرگان در هر حال مجبور است که تصميم بگيرد و اينجاست
که بايد روي قوه تخيل (خالقيت) خود تکيه کند[ .]6پارکينسون در ادامه اشاره ميکند که در
اواسط دهه ( )9181-9121به ابتکار رابرت وود 9در آمريکا انقالبي در بازاريابي پديد آمد ،وود طي
ياداشتي به مؤسسه خود توصيه کرد که فروشگاههاي خرده فروشي زنجيرهاي تأسيس کند.
پيشنهاد او مورد پذيرش قرار گرفت و او مؤسسه را ترک کرد و به شرکت سيرز روباک 2پيوست،
سيرز انديشههاي وود را پذيرفت و اجرا کرد و موفقيتي شگفت انگيز به دست آورد .ياداشت وود
سندي است که داراي اهميت تاريخي بسيار است .اين سند شامل آمار و اطالعات و تحليلهاي
مفصل نيست ،اما از بينشي بسيار ارزنده نسبت به تغيير نيازهاي اجتماعي و انگيزشي خالق به
مسائل بازاريابي حکايت ميکند .آمار و ارقام في نفسه گنگ و بيجانند و فقط وقتي مبتکرانه
تفسير شوند جان ميگيرند [.8]6
از آنجا که تصميمگيري دو جنبه منطقي و غيرمنطقي (تخيلي و خالقانه) دارد ،بارنارد 4معتقد
است فرايند استدالل منطقي نمي تواند در باره موضوعاتي که غير دقيق و مبهماند به کار گرفته
شود .اين تصور که در هر وضعيتي ميتوان به منطق براي دست يافتن به پاسخ صحيح اتکا کرد
تصوري گمراه کننده است .در موقعيتهاي غير دقيق و مبهم تکيه بر قوه تشخيص هيچ اشکالي
ندارد[ .]6بنابراين ،در تصميمگيري راهبردي که اطالعات مبهم و نامشخص است قطعاً استفاده از
قوه تخيل و خالقيت ضرورت دارد .تشخيص عوامل مؤثر در موفقيت سازمان حاصل بصيرت،
فهم و تفکر راهبردي است .مديران بايد با اين ابزار قدرتمند در مديريت و راهبري سازمان مجهز
شوند و به هنگام تصميمگيري آميزهاي از فعاليتهاي شهودي و تجزيه و تحليلهاي علمي را
بهکار برند .تفکر تحليلي و تفکر شهودي(خالقيت) مکمل يکديگرند[.]94
مينتزبرگ ،اوهان و استيسي 5از جمله انديشمنداني هستند که اعتقاد دارند راهبرد را بايد از ديدگاه
شهودي نگريست؛ بنابراين ،فرايند راهبرد برنامه ريزي (تصميمگيري راهبردي) و اجراي آنرا به عنوان دو
مقوله کامالً جدا از هم قلمداد ميکنند که از تفکر راهبردي نشأت ميگيرد [.]91

1. Robert E. Wood
2. Sears Roeback

 .8پارکينسون مثالهاي ديگري هم در زمينه ابتکار و خالقيت در تصميمگيري دارد که ذکر آنها از حوصله اين مقاله خارج
است .براي اطالعات بيشتر به منبع رديف  6فهرست منابع مراجعه شود.
4. Barnard Chester
)5. Mintzberg, Ohan & Stacy, (1994
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خالقيت( تفکر شهودي) :خالقيت را توانايي افراد در پديد آوردن و پرورش انديشههاي
نوگفتهاند[ .]21و در تعريف ديگر خالقيت عبارت است از فرايند ايجاد نظرهاي بديع و تخيلي در
باره موقعيتها .مراحل اين فرايند شامل گامهاي زير است:
( )9آمادگي که خود فرايند فعالي است و ممکن است نياز به به کوشش مصرانهاي داشته باشد.
( )2تأمل و تعمق (بيشتر ناخودآگاه) که شامل بازتاب تفکر و تأمل ميباشد.
( )8بينش که عبارت از مرحله برطرف کردن ابهامات به عنوان نتيجه حاصل از دو مرحله آمادگي و تأمل
و تعمق است.
( )4تحقيق و مميزي يعني تشخيص اين که آيا بينش ايجاد شده از اعتبار الزم برخوردار است يا خير
[.]22
خالقيت از ديدگاه روانشناسي ،پديدار شدن تلفيقي از انديشههاي نو به وسيله شهودگرايي از منابع
ناشناخته تعريف شده است [ .]5فراگرد خالقيت به ندرت به گونهاي ساده و خطي شکل ميگيرد ،بلکه
ميتوان آنرا به صورت فراگردي آميخته از چند مرحله متداخل و متعامل تصور کرد .مرور و مطالعه
ناخودآگاه ،کشف شهود ،بينش و صورت بندي منطقي( قضايا) را ميتوان از جمله اين مراحل برشمرد
[ .]21کشف شهود نياز به زمان دارد تا به کار آيد ،پي بردن به ترکيب و تلفيق جديد مفاهيم و انديشههاي
متفاوت زمان گير است .شخص بايستي زير و بم مسأله را ببيند .تفکر شهودي با فنون چندي از قبيل
باروري انديشهها (طوفان مغزي) و غيره ارتقاء مييابد [ .]21به زبان ديگر براي اين که خالقيت ايجاد و
پرورش يابد ،ضمن اين که بايد فنون و تکنيکهايي رعايت شود ،بايستي زمينه ايجاد و پرورش آن چه
فردي و چه گروهي مساعد و مناسب شود .در حقيقت ابعاد فني و زمينهاي آن شرط الزم و کافي قضيه
خواهند بود .فنون مختلفي که براي بروز خالقيت پيشنهاد شده است عبارت اند از :طوفان مغزي،9
سؤاالت ايده برانگيز يا صورت تطبيقي اسکمپر ،2الگوي اسينکتيکس ،8تکنيک دلفي ،4تکنيک گروه
اسمي ،5تکنيک آينه مورينو ،6ارتباط اجباري ،1تجزيه و تحليل مورفولوژيک ،3گردش تخيلي ،1الگوبرداري
از طبيعت ،91تفکر موازي ،99روش تحليل معطوف به هدف ،92تکنيک .]5[ TKJ
خالقيت در تمام ابعاد زندگي بشر مطرح است و عبارت است از تحوالتي دامنه دار و جهشي در فکر و
98
انديشه انسان ،به طوري که حائز يک توانايي در ترکيب عوامل قبلي با طرق جديد است [ .]5گيلفورد
1. Brain Storming
2. Scamper
3. Synectics
4. Delphi Technique
5. Nominal Group Technique
6. Morino Mirror Tecnique
7. Forced Association
8. Morphological Analysis
9. Speculative Excursion
10. Bionics
11. Lateral Thinking
12. Reference to goale Analysis
13. Gilford
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خالقيت را تفکري واگرا ميداند و افرادي که تمايل کمتري به رفتار خالق دارند صاحب تفکر همگرا
مينامد .بدين معنا که افراد داراي تفکر همگرا بيشتر رفتارهاي تکراري و مطابق عرف و عادت از خود
بروز ميدهند .در صورتي که افراد خالق که داراي تفکر واگرا هستند از عادت و رفتار تکراري فاصله
گرفته و دوري ميکنند .افراد خالق مي توانند روابط جديدي را بين پديدههاي موجود کشف کنند و مورد
تجزيه و تحليل قرار دهند .در حالي که افراد عادي به اين پديدهها و روابط حاکم بين آنها از ديدگاه
معمولي و مرسوم نگاه ميکنند و نکته جديدي به نظرشان نميرسد [ .]5فرويد ميگويد :فرد مبتکر و
خالق معموالً افکار و عقايد تازه را ميپذيرد ،در حالي که افراد عادي و غيرخالق اينگونه افکار را عقب
ميرانند [ .]5کاتل 9خالقيت فرد را در اين ميداند که محيط و عوامل موجود در آن را بهتر بررسي کند و
بدون اين که تحت تأثير ديگران قرار گيرد يا هدف معيني او را از بررسي محيط باز دارد ،آزادانه به
شناختن محيط و مشخص ساختن عناصر عمده آن بپردازد [ .]5غالباً چنين برداشت ميشود که بيشتر
مردم غيرخالق هستند و توانايي اندکي براي پرورش و آشکار کردن انديشههاي تازه دارند .اين پندار
صحيح نيست و در محيط مناسب همه افراد ميتوانند عمالً خالق و انديشه ساز باشند [ .]21استعداد و
قدرت خالقيت و نوآوري به طور کلي در همه انسانها موجود است .بهعبارت ديگر استعداد خالقيت
استعدادي همگاني است .بدين معني که همه ما با درجات مختلف داراي اين استعداد هستيم .تجربيات
نشانگر آن است که درجه مؤثر بودن خالقيتما با اندازه انرژي فکريما ،کوشش و پشتکارمان در
بهکارگيري مغز ارتباط بيشتري دارد تا با استعداد درونيمان ،کشفيات علمي مملو از مواردي نامحدود
است که در آن افراد عادي قدرت خالقيت خارقالعاده نشان دادهاند [ .]4اگر چه همه ما توانايي و ظرفيت
خالقيت را داريم ،ولي ميآموزيم که خالق نباشيم .به عبارت ديگر ،تجاربي که در خانه و محيط کسب
ميکنيم و آموزشي که در مدرسه ميبينيم ما را به تفکر همگرا و زندگي متداول عادت ميدهد .به اين
ترتيب در صورت رويارويي با هر پديده جديد سعي ميکنيم که آن را در قالبهاي قبلي وسنتي جاي
دهيم و با آنچه در گذشته آموختهايم مربوط سازيم .در صورتي که اگر خالقانه بينديشيم پديدههاي جديد
را با ديدي نو بررسي ميکنيم و مي کوشيم که در صورت لزوم چارچوبهاي قديم را در هم بشکنيم و
چارچوبهاي کامالً جديدي را جانشين آنها کنيم [1و  .]5البته اين واقعيت دارد که عده معدودي از
خالقيت بيشتر برخوردارند ،ولي بقيه نيز ميتوانند در صورت پرورش مطلوب از خالقيت مناسبي بهرهمند
شوند [ .]1نبايد فراموش کرد که کارشناسي به نوبه خود پيش شرط خالقيت است .کافي است سري به
يک نمايشگاه نقاشي بزنيم و بعد از يک نمايشگاه بينالمللي ديدن کنيم تا متوجه شويم که هنرمندان
آماتور منبع اصلي نوآوريهاي مهم نيستند .اما در طرح کردن چنين ادعايي بايد دقت کنيم که نکته بسيار
مهم داشتن مهارت و دانش مربوطه مورد نظر است نه دانش غير مرتبط .يکي از راههاي مهم ظهور
نوآوري به وجود آوردن فضاي محرک خالقيت است .به اين معني که مديريت بايد هميشه آماده شنيدن
ايدههاي جديد از هرکس در سازمان باشد [ .]91رشد خالقيت با کاوش و بررسي وضعيت فعلي شروع
ميشود ،آيا من همه تالشم را کردم؟ آيا شرايط فعلي ايدهآل است؟ آيا روش مميزي ميتوان يافت؟ آيا
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چنين سؤاالتي خالقيتهاي پنهان و نهفته شما را پيدا و تحريک ميکند و هر چه بيشتر کاوش کنيد
نتايج بهتري حاصل خواهد شد [ .]5اگر به خالقيت به عنوان خصيصهاي ذاتي بنگريم ،گام در جاي پاي
افرادي گذاشتهايم که معتقد بودند هوش و شخصيت ذاتي و ارثي هستند .به اين ترتيب پرورش خالقيت
امري عبث جلوه خواهد کرد .درست است که وراثت در هوش ،شخصيت ،خالقيت و تمام خصوصيات
بشر نقش دارد ،ولي نقش آن تابع محيط است و عامل منحصر به فرد نيست .پس تغيير مطلوب محيط
مي تواند استعدادي را که در همگان به وديعه گذاشته شده است پرورش داده و آشکار سازد .ميتوان از

طريق آموزش ،انعطاف پذيري ،ونحوه خالق شدن رادر کودکان پرورش داد .البته اين آموزش
بايد از خانه و از همان سالهاي اوّل زندگي آغازشود [ 5و .]91خالقيت چون ديگر استعدادهاي
بشري تا حدود زيادي اکتسابي است و مختص افراد ويژه نيست.رشد استعداد خالقيت محتاج شرايط و
طي مراحل آموزش و پرورش ويژه است.

در جهان امروز هر ملتي با تقويت اين استعداد سعي در افزايش سرعت پيشرفت و مشکل کشايي
هر چه سريعتر دارد .در چنين شرايطي زمينه وسيع و در عين حال اساسي پيشرفت در جنبههاي
گوناگون تمدن و فرصت خالقيت و نوآوري است که الزم است سريعاً فعاليت روي آن توسعه
يابد[ .]5خالقيت مخصوص جوانها نيست :شواهد علمي مبني بر اين که خالقيت از سن تبعيت
نميکند ،به وسيله پروفسور هارروي سي لهمان استاد دانشگاه اوهايو مورد تحقيق و تأييد قرار
گرفته است .حتي اگر استعداد ذاتي ،رشد نيابد قدرت خالقيت ما ميتواند سال به سال با سعي و
کوششي که در آن زمينه به کار ميبريم به رشد خود ادامه دهد .و قدرت تصور با تمرين رشد
مي يابد و برخالف اعتقاد عمومي در افراد مسن تر نيرومند تر از جوانان است [.]9
جک هالوران و دوگالس نپتون 9در کتاب روابط انساني کاربردي مينويسند :يک محقق فهرستي از هزار
ايده مهم جهاني را توسط افراي که عمر آنها  14سال است .تهيه کرده است و محقق ديگري دريافته
است که تواناهايي ذهني تا حدود  61سالگي رشد ميکند و سپس کاهش مييابد اما در سن  31سالگي
به همان کندي سن  81سالگي تغيير پيدا ميکند در حالي که حافظه ممکن است با کبر سن روبه کاهش
بگذارد و برخالف تصورات اشتباهي که وجود دارد خالقيت ربطي به سن ندارد [ .]9حل خالق مسائل
بيشتر شامل فرموله کردن ايدههاي جديد است تا تصميمگيري بر سر تجديد بناي افکار گذشته در واقع
مسائل خالقيت بيشتر نيازمند تباين است تا تفکر متقارب و اين نوع تفکر در تالش سفر به جهان مختلف
و روبرو شدن با حقايق جديداست[.]91

وتوصيفدادهها :

تحليل
از آنجا که مديريت راهبردي سه سطح دارد ،اولين سطح آن تصميمگيري راهبردي جهت
درک موقعيت سازمان است .بنابراين ،مديريت راهبردي با سه فرايند اساسي :تدوين راهبردي،
اجراي راهبردي و کنترل و ارزيابي راهبرد در سازمان مورد مطالعه با حجم نمونه سي نفر در
1. Halloran, Jack & Neptune, Douglass,
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سطح مديران راهبردي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت .در واقع ،فرضيه تحقيق براساس ميزان
تأثير خالقيت چهار گروه از منابع انساني سازمان بر سه عنصر مديريت راهبردي مورد آزمون قرار
گرفت.
جدول  2خصيصه هاي آماري نظرات آزمودني ها
نمونهآماري 

دريافتي 
حجم 

پاسخها 
تعدادپرسشنامه 

استاندارد 
ميانگين 

حداكثر 
حداقل 
انحرافمعيار 

گويه(عامل) 

الف:ميزان تأثير خالقيت فردي مديران سطوح راهبردي در
تصميمگيري
81
81
 در مرحله تدوين راهبرد1/35519 4/6111
 در مرحله اجر1/18293 4/4111
اي راهبرد
1/39121 4/5661
 در مرحله کنترل و ارزيابي راهبردب:ميزان تأثير خالقيت مديران و سرپرستان سطوح و مباني و اجرايي در تصميمگيري
 در مرحله تدوين راهبرد81
81
 در مرحله اجراي راهبرد1/18191 8/3661
 در مرحله کنترل و ارزيابي راهبرد1/35121 4/1888
ج :ميزان تأثير خالقيت کارکنان ستادي در تصميمگيري
1/36384 4/1661
 در مرحله تدوين راهبرد در مرحله اجراي راهبرد81
81
 در مرحله کنترل و ارزيابي راهبرد9/98664 8/3661
د :ميزان تأثير خالقيت کارکنان اجرايي در تصميمگيري
 در مرحله تدوين راهبرد در مرحله اجراي راهبرد -در مرحله کنترل و ارزيابي راهبرد

1/32163 8/1888
1/16489 8/1661
81

9
9
9

5
5
5

9
9
9

5
5
5

9
2
9

5
5
5

81
1/11439 8/9111
1/11821 8/3661
1/12221 8/8888

9
2
2

5
5
5

مطابق آمار جدول2و آزمون کاي  2به شرح جدول ،8خالقيت همه گروههاي نيروي انساني
سازمان در تصميمگيريهاي راهبردي تأثير دارد و فرضيه تحقيق مورد تأييد قرار گرفته است؛
بنابراين ،بين خالقيت منابع انساني سازمان و تصميمگيريهاي راهبردي رابطه معنادار وجود دارد.
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با توجه به ميانگين پاسخها ميزان تأثير(وزن) هر يک از عوامل را در تصميمگيريهاي راهبردي
محاسبه شده که در جدول آمده است.
ستون آخر جدول  8ميزان تأثير خالقيت گروههاي مختلف نيروي انساني سازمان را نشان
ميدهد و بر اين اساس خالقيت فردي مديران سطوح راهبردي با ضريب  23/5194بيشترين
تأثير را در تصميمگيريهاي راهبردي دارد.
جدول  8نتيجه آزمون کاي – دوفرضيه تحقيق
ميانگين

ضريبكاي2

سطحمعناداري

درجهآزادي

ضريباطمينان

نتيجه

وزنعامل

سطوح

الف) ميزان تأثير خالقيت فردي مديران
سطوح راهبردي درتصميمگيري
 در مرحله تدوين راهبرد در مرحله اجراي راهبرد در مرحله کنترل و ارزيابيراهبردب) ميزان تأثير خالقيت مديران و
سرپرستان سطوح مياني و اجرايي در
تصميمگيري
 در مرحله تدوين راهبرد در مرحله اجراي راهبرد در مرحله کنترل و ارزيابيراهبردج) ميزان تأثير خالقيت کارکنان ستادي
در تصميمگيري
 در مرحله تدوين راهبرد در مرحله اجراي راهبرد در مرحله کنترل و ارزيابيراهبردد) ميزان تأثير خالقيت کارکنان اجرايي
در تصميمگيري
 در مرحله تدوين راهبرد در مرحله اجراي راهبرد -در مرحله کنترل و ارزيابيراهبرد

ضريبوزني

عوامل

 %15تأييد 29/5194 %1/6683
 %15تأييد %1/2481
 %15تأييد %1/5181

81/611 4/6111
22/111 4/4111
99/888 4/5661

111
111
1/128

8
4
4

94/111 8/3661
28/161 4/1888
91/888 4/1661

1/111
111
111

4
8
8

 %15تأييد %3/9288
 %15تأييد %3/4188
 %15تأييد %3/5485

1/188 8/3661
4/661 8/1888
93/211 8/1661

1/129
1/913
111

8
8
2

 %15تأييد 24/1911 %3/9288
 %15تأييد %3/2682
 %15تأييد %3/8884

91/211 8/9111
3/988 8/3661
5/461 8/8888

1/119
1/148
1/949

8
8
8

 %15تأييد 29/6836 %6/5926
 %15تأييد %3/9288
 %15تأييد %1/1121
%911
جمع

25/9419

نتيجهگيري 


در مقايسه تصميمهاي راهبردي با ساير تصميمها و بر اساس آنچه از بيان صاحبنظران
مطرح شد ،کامالً روشن است که اينگونه تصميمها که عمدتاً همان راهبردهاي انتخاب شده
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براي آينده سازمان است ،بيش از ساير انواع تصميمها نياز به بهکارگيري خالقيت در فرايند
تصميمگيري دارند .به مفهوم ديگر مديراني که با به کار گيري خالقيت خويش ،قدرت طرح
ريزي و ابالغ تصميمها را در شرايط محيطي ناشناخته دارند ،مي توانند موفقيتهاي چشمگيري
را براي سازمان خود رقم بزنند .زيرا شرايط محيطي و روند توسعه آن در آينده مقولهاي مبهم
است و از طريق بررسيها و پيشبينيهاي کمي و رياضي قابل تعريف نيست ،بنابراين ،نميتواند
دادههاي دقيقي را براي تجزيه تحليل مديران راهبردي در فرايند تصميمگيري آنان فراهم کند.
تبعاً تصميمهايي که بر پايه تحليلهاي کمي صرف گرفته شود ،تضمين کننده آيندهاي درخشان
براي سازمان نخواهد بود ،ضمن اينکه اينگونه تحليلها نيز تحت تأثير ارزشهاي فردي
تصميمگيرندگان قرار دارد و يک عمل صرف رياضي نيست .براي مثال محدوديتهاي شناختي
تصميمگيرندگان در توان آنان براي انتخاب راهکار مناسب مؤثر است ،به ويژه اينکه افراد
غيرخالق داراي تفکري همگرا و رفتارهاي تکراري گذشته هستند و نميتوانند در شرايط
محيطي آينده که کامالً متفاوت از گذشته است عکسالعمل مناسب را از خود بروز دهند.
امروزه ،صاحبنظران ،ديگر صرف استفاده از فرايندهاي منطقي و عقاليي را براي تصميم-
گيري کافي نميدانند و روشهاي تلفيقي شامل فرايندهاي عقاليي ،ادراکي ،هوشمندانه و
خالقانه را پيشنهاد ميکنند .به هر حال ،خالقيتهاي تصميمگيرندگان زير بناي پويايي هاي
تصميم گيري و اجرا است ،بنابراين ،موفقيت در عمل تصميمگيري در مباحث راهبردي بستگي
زيادي به تواناييهاي رفتاري و شهودي تصميم گيرندگان به ويژه ميزان خالقيت و ابداع
راهکارها دارد ،لذا خالقيت محور بنيادين تصميمگيريهاي راهبردي است.
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