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مقدمه
ري و هدايت گي  آوري اطالعات، تصميم هاي حساس در وظايف مديران، برقراري ارتباطات، جمع از جنبه
گيري به قدري مهم است که برخي  از ميان اين وظايف حساس تصميم ها در سازمان است. تصميم

 [. بدون2اند ] تعريف کرده« گيري تصميم عمل»و مديريت را « تصميمشبکه»نويسندگان سازمان را 

شود. تغيير شود و هدفي محقق نمي  گيري هيچ اقدام يا فعاليت جديدي در سازمان شروع نمي تصميم
ها، طراحي سازمان، انتخاب، ارزيابي و تمامي افعال و اعمال مديريت نياز به  ها، تدوين هدف مشي خط

روند. در حقيقت مديران  شمار مي هاي خويش به  گيري دارد. مديران مسئول غايي نتايج تصميم تصميم
ها، آينده آنان را رقم  راي تصميمگير بوده و در نهايت موفقيت و شکست در اج همواره با اين موضوع در

رود، زيرا  ترين آنها به شمار مي گيري راهبردي از مهم  ها، تصميم از ميان انواع تصميم (.9831)زند مي
دليل بلند مدت بودن در شرايط عدم   هاي عالي سازمان است و به ها متوجه آينده و هدف  گونه تصميم اين

هاي راهبردي متوجه آينده سازمان هستند و تصميم شوند. ذ مياطمينان و با اطالعات نامطمئن اتخا
در واقع موفقيت يا شکست و به مفهوم  باشند.هاي بنياذين و بلند مدت در سازمان ميمبناي برنامه ريزي

هاي کالن و راهبردي مديران ارشد در آن ديگر رشد و تعالي يا افول هر سازمان بستگي زيادي به تصميم
گيري مديران در اين ميان آنچه مبناي تصميم شوند.که در زمان حال براي آينده اتخاذ ميسازمان دارد 

ها و برآوردهايي است که کارشناسان فن و سطوح راهبردي است، اطالعات زمان حال و تخمين
گيري مديران  متخصصان هر سازمان بر اساس ذهنيات و تجربيات خويش ارائه و زمينه را براي تصميم

هاي راهبردي با روش هاي معمول و با استفاده از گيريبنابراين، تصميم(. 9831)مي کنندمهيا 
فرايندهاي عقاليي و کالسيک با توجه به غير دقيق بودن اطالعات و برآوردهايي که زمينه ساز تصميم 

رنامه گيري مديران سطوح راهبردي است همواره با مشکالتي بوده و ضمانت اجرايي کافي براي تدوين ب
ا هيمهاي موفقيت آميز ندارد. بنابراين، پژوهشگر به دنبال راهي براي اثر بخشي بيشتر اين گونه تصم

هاي راهبردي باشد. براساس اهميت مسئله، در صورتي که راهي بيابيم که کارآيي و اثر بخشي تصميممي
دستيابي اهداف و افول سازمان  شکست در از آينده تضمين و را ارتقاء دهد، مسلماً تعالي سازمان را در

گيري  کند و هر راه حلي که بتواند کمبود اطالعات نسبت به آينده مبهم را در تصميمجلوگيري مي
 مديران راهبردي جبران کند نقش راهبردي دارد. 

 هاي راهبردي است.  بنابراين، مسئله اين تحقيق، ناشناخته بودن نقش و سهم خالقيت مديران در تصميم

 
 تحقيق رحط

 اين تحقيق داراي سواالت زير است.
 راهبردي چيست؟ هايگيريتصميم درسازماني  نقش خالقيتسؤال اصلي: 

 هاي فرعي:سؤال
 هاي راهبردي نقش دارد؟گيري . خالقيت فردي مديران سطوح راهبردي تا چه ميزان در تصميم9
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هاي راهبردي نقش گيريميزان در تصميم . خالقيت مديران و سرپرستان سطوح مياني و اجرائي تا چه2
 دارد؟

 هاي راهبردي نقش دارد؟گيري. خالقيت کارکنان ستادي تا چه ميزان در تصميم8
 هاي راهبردي نقش دارد؟گيري. خالقيت کارکنان اجرائي تا چه ميزان در تصميم4

 البته تحقيق صرفا يک فرضيه دارد: 

 .دارد وجود معناداري رابطه راهبردي هايگيريتصميم و سازماني خالقيت بين

 منابع طريق از داده ها آوري گرد و همبستگي -توصيفي  تحقيق روش از پژوهش اين در
محقق ساخته بر پايه مصاحبه بااستفاده شده   با بهره گيري از پرسشنامه  ميداني و ايکتابخانه

 -کاي  آزمون نظير استنباطي و توصيفي آمارچند شاخص  ازو توصيف داده ها   تحليلاست. در 
 پاسخ و آزمون تحقيق فرضيه نظران، صاحب نظرات بنديجمع و آوري جمع طريق از و دو

 .است شده گيرينتيجه و استخراج تحقيق هايسؤال

تعريفهايعملياتيمتغيرها:

عبارت است از برآيند خالقيت)توانايي افراد در پديد آوردن و پرورش خالقيت سازماني: 
 . هاي نو(  همه منابع انساني سازمان يشهاند

 هاي هدف و آينده براي باال سطوح مديران گيري تصميم اين نوع تصميم،گيري راهبردي:تصميم
 سازمان آن نتايج و انجام اطمينان عدم شرايط در بودن مدت بلند دليل  به که است سازمان عالي

 غير و اختياري صورت  به گيري تصميم وعن اين کند، مي دار جهت ابعاد کليه در و هدفمند را
 کنترل متغيرهاي داراي و گسترده پيچيده، تازه، اغلب شده گرفته هاي تصميم و انجام مستمر
  [. 1]دارند قرار سازمان تمرکز درجه و سطح رسميت، درجه ، پيچيدگي تأثير تحت و بوده نشده


تصميماتراهبرديوخالقيت

تدوين، اجرا وارزيابي تصميمات مربوط به وظايف اساسي سازمان مديريت راهبردي علم و هنر 
مديريت [. 24است، به طوري که اين مجموعه عمليات منجر به تأمين اهداف سازمان شود]

هاي سازمان را هاي دراز مدت فعاليتراهبردي فرايندي است که به وسيله آن مديران جهت
و راهبردهاي نيل به اهداف را با توجه به شرايط اي را مشخص تعيين کرده، اهداف عملياتي ويژه

 کنندهاي عملي براي اجراي راهبردها را انتخاب وعمل ميداخلي و خارجي طراحي و برنامه

 توان به طور خالصه اينگونه برشمرد:هاي اساسي مديريت راهبردي را مي[. ويژگي91]

-ه مدت از طرح بلند مدت منتج ميباشد )اهداف ميان مدت و کوتا. داراي نگاه بلند مدت مي9

 شود(.
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دار  اندازي بلند مدت و مشترک در سازمان است تا حرکتي سازنده و جهت. معتقد به لزوم چشم2
 شکل بگيرد.

 گراست و هدف اصلي آن انجام مأموريت سازمان است.. مأموريت8

 مان است.هاي ساز. معتقد به لزوم وجود تصميمات منسجم و يکپارچه در تمامي بخش4

 . اساساً ماهيت و سرمنشأ نظامي دارد و به طور جدي در امور دفاعي کاربرد دارد.5

. عملکرد اصلي آن بر مبناي ارزيابي مستمر شرايط موجود )محيط داخل و خارج سازمان( و 6
 هايي  براي حرکت به سمت شرايط مطلوب است.حليافتن راه 

 فردي و سازماني است.. اساساً مبتني بر خالقيت و هوشمندي 1

 دهد.وري و عملکرد( ارائه مي. چارچوب مناسبي براي ارزيابي وضعيت و حرکت سازمان )بهره3

 شود.. بيشتر نگاه کالن دارد و کمتر وارد جزئيات امور مي1

هاي عملکردي آن محسوب مي يابي و تهديدشناسي مستمر جزو مهمترين ويژگي. فرصت91
 [.92شود]

 گيرد: دي سه مسأله )وظيفه( کلي را دربر ميمديريت راهبر
گيري راهبردي براساس تجزيه و تحليل راهبردي توسط راهبرد شناسان جهت درک . تصميم9

 موقعيت سازمان؛

 هاي عملي و ممکن، تعيين و انتخاب راهبرد و بهترين راه؛. فرموله کردن راه2

 .[99] . اجراي راهبردهاي انتخاب شده و ارزيابي آنها8
نگر و آينده مديريت راهبردي يک فراگرد است نه يک پديده، اين فراگرد از بينش و نگرش آينده

 کند و پس از پيادهريزي ميگذاري، برنامه  ها و هدفشود و پس از تعيين اولويتساز آغاز مي
را دريافت و نتايج کار  9ها، منابع حاصله را ارزيابي کرده و به کمک نظام بازخوردکردن برنامه

کند و دو باره اين چرخه ها بازانديشي ميها و هدفمتناسب با نتايج بدست آمده روي اولويت
. تدوين 9[. در مديريت راهبردي سه عنصر اساسي مطرح است :99کند]حرکت خود را آغاز مي

ر سازمان [. فقط تدوين راهبرد مناسب د91. کنترل و ارزيابي راهبرد ]8. اجراي راهبر؛2راهبرد؛ 
کافي نيست، زيرا بايد در کارکنان و مديران انگيزش ايجاد کرد تا اين راهبردها را به اجرا درآورند 

 [. براي اجراي راهبرد مسائل مهم مديريتي که بايد موردتوجه قرار گيرد عبارت اند از:3]

 -8اهبرد. مرتبط ساختن عملکرد و حقوق با ر -2تطبيق دادن ساختار سازمان با راهبرد.  -9
 -5نظارت بر روابط سياسي درون و برون سازمان.  -4 مديريت کردن مقاومت در مقابل تغيير.

بکارگيري فرآيندهاي مناسب توليد )عمليات( و مديريت  -6 ايجاد فرهنگ پشتيباني از راهبرد.

                                                 
1  .  Feedback 
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به ها و تخصيص منابع با توجه مشيتدوين خط -3 هاي ساالنه.تعيين هدف -1 منابع انساني.
 [.3اندازه، بزرگي و نوع سازمان]

 هاي کليدي هم که بايد در مرحله اجراي راهبرد انجام شود عبارت اند از:فعاليت

استقرار نظام بودجه و اعتبارات مناسب.  -2  هاي اجراي راهبردي.ايجاد تشکيالت با قابليت -9
 -5صحيح راهبردي. اعمال رهبري  -4هاي حمايتي، انگيزشي و هدايتي. استقرار نظام -8

طراحي نظام ارزيابي مستمر  -6دهي فرهنگ سازماني و جلوگيري از مقاومت در برابر تغيير.شکل
 [. 3شناخت و ارزيابي مستمر عوامل محيطي و تأثيرات آنها ] -1و سيستم تشويق و تنبيه. 

 همچنين بايد سؤاالت زير را مطرح و پاسخ آن را مشخص کرد:

 ي اکنون انجام پذيرد؟چه کارهايي بايست -9

 چه کارهايي بايد در آينده انجام پذيرد؟ -2

 ساختار سازماني موردنظر نيروي انساني چه باشد؟ -8

 هاي اجرايي کدامند؟اولويت -4

چه کارهايي را بايد توسط خود سازمان انجام داد و چه کارهايي را بايد به برون سازمان  -5
 [3سپرد؟ ]

ع کنترل و ارزيابي آن نيز مهم است و براي اعمال بازخوردهاي پس از اجراي راهبرد موضو
عملکرد در فرايند مورد بحث نياز است ارزيابي دقيقي از اجراي راهبرد داشته باشيم. بديهي است 

هاي راهبردي درست، به موقع و هر سه گام فوق )تدوين، اجرا و ارزيابي راهبرد( نيازمند تصميم
 دقيق است.

گيري است، بنابراين نتيجه يک    نتيجه فعل تصميم   تصميمميم و چگونگي آن: مفهوم شناسي تص
بنابراين . العمل سازمان در مقابل مسائل و مشکالت است باشد و در واقع عکس فرايندي پويا مي

کار انتخابي يا سازکار مشخص شده توسط مدير براي حل مسأله يا تحقق  توان راه تصميم را مي
اند که توسط آنها  هاي سازماني دانسته را مکانيزم ف کرد. برخي هم تصميمهدف سازمان تعري

کار  هاي نظامي تصميم، بيان رسمي راه شود. در فرهنگ واژه يک وضعيت مطلوبي حاصل مي
ريزي يا تهيه دستورها را  شود و به ستاد امکان طرح انجام شدني که به وسيله فرمانده اعالم مي

وقت، کجا، چطور و  ناسب باشد در مورد هر يک از عناصر کي، چه، چهدهد و تا حدودي که م مي
 [.95دهد، تعريف شده است] چرا شرح مي

ها ابزارند نه هدف، لذا تصميم اثربخش تصميمي است که دستيابي به اهداف را مقدور.  تصميم
[. 28دانند] گيري را با کل فرايند مديريت برابر مي ( تصميم9بعضي از دانشمندان )مارچ و سايمون

                                                 
1  . March & Saimon 
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هاي مديريت سازمان  ها و اهداف سازماني در گرو تصميم بنابراين، موفقيت يا شکست در آرمان
توان با معيارهاي  خوب را مي تصميم شود که يک هاي مرتبط چنين برداشت مي از نوشته است.

 زير ارزيابي کرد:

 يرش آن در جامعه(؛)ميزان عينيت اجراي تصميم و مقبوليت و پذ کيفيت عيني تصميم الف(

 ب( سطح دستيابي به هدف و حل مشکل؛

 از سوي مجريان، کارشناسان فن و کارکنان سازمان؛ ج( ميزان پذيرش و مقبوليت تصميم

 هاي سازمان؛ ها و فعاليت د( ميزان تأثير بر ديگر تصميم

ر يا افزايش ها و دوره زماني اجراي تصميم، منافع و نتايج حاصله در بقاي کا هـ( ميزان هزينه
 [.1سرمايه]

 [.29خوب و درست بايد در پرتو رويدادهاي آينده ارزيابي شود]  به هر صورت تصميم

ها:انواعتصميم

بندي جامع  اند. در يک دسته هاي مختلف دسته بندي کرده ها را از منظر صاحبنظران تصميم
 طبقه بندي کرده است. 9ها رامطابق جدول  تصميم [.1] حميدي زاده

 
 . برهان انواع تصميمات 9جدول 

انواعماهيتطبقهبندي
 . تصممهاي برنامه ريزي شده و تصميمهاي برنامه ريزي نشده ميزان تکرار و سطح اطمينان

 سطوح وظايف و مراتب سازمان
. تصميم هاي استراتژيک، تصميم هاي تاکتيکي، تصميم هاي فني، 

 تصميم هاي عملياتي
 اي سازماني، تصميم هاي فردي، تصميم هاي گروهيتصميم ه منابع وظايف

 تصميم هاي با ساختار و تصميمهاي بدون ساختار درجة تبيين و روشن بودن
 تصميم هاي ادراکي و عقالني ميزان شهودي بودن

 تصميمهاي حل مسئله و تصميمهاي شناسايي فرصتها سطح جهت دهي
 بستهتصميم هاي مستقل، تصميم هاي وا  درجة استقالل

 تصميم هاي اصلي )دروني( و تصميمهاي فرعي )مرزي(  محيط و تعامل با محيط بروني
ميزان تأثيرگذاري بر ثبات و 

 پايداري
 تصميم هاي پايا و تصميمهاي ناپايا
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اي تقسيم نموده  اي و چند مرحه ها را به تک مرحله الواني از نظر مراحل اجرا، تصميم [.1]
هاي انجام شده را در  بندي ها دسته ت سهولت در شناخت انواع تصميمبه جه [. نگارنده4است]

 ( خالصه نموده است.      9نمودار)شکل 
 

 در که اند دانسته کارهايي راه ميان از( کار راه) کنش راه يک گزيدن را گيريتصميمگيري:  تصميم
 عقاليي کامالً فرايند يک توان مي را گيري تصميم .[29دارد ] وجود سازمان ريزي برنامه مرکز
 ارزيابي و مشخص کار راه گردد، مي بيان مسأله شوند، مي ايجاد اهداف آن در که کرد تصور

 همچنين. گردد مي اعمال اجرا بر نظارت و آيد مي در اجرا به و انجام گزينش يک و شود مي
 از عبارت است آن ويژگي که گشايد مي گيري تصميم فرايند در ديگري ديدگاه هم رفتاري الگوي

. بخشي رضايت و کامل سازي بهينه بر دستيابي عدم متداول، و ساده قوانين و مقررات از استفاده
.  [21دارد] وجود عملي الگوي عنوان با است، شده اشاره ديدگاه دو ترکيب که هم سومي ديدگاه

ا داشت و ها ر هاي نحوه کار سازمان که توانايي تشريح ظرايف و پيچيدگي 9چستر بارنارد
گويد: فرايند  گيري ارائه کرده است، مي ترين وجه کار او تحليلي است که از فرايند تصميم برجسته
)خالقيت و تخيل( که به  گيري دو جنبه دارد: جنبه منطقي)عقاليي( و جنبه غير منطقي تصميم

ست را برگزيند کار در هر صورت اگر مدير راه   به [.6اند] اي جدايي ناپذير در هم آميخته گونه
تصميم وي مؤثر و سازنده خواهد بود و اينکه چه فرايندي برگزيده، موضوع مهمي نيست. 

نويسد که فرايند منطقي با تفکر آگاهانه ارتباط  گيري مي هاي تصميم پارکينسون در تفاوت فرايند
اميد. فرايند غير توان استدالل ن تواند به وسيله کلمات يا نمادها بيان شود و آن را مي دارد و مي

توان آن را به وسيله کلمات  بيان کرد. بعضي  اگاهانه در ارتباط است و نمي منطقي هم با تفکر نا
شود که فقط منطق است که اهميت دارد و آنچه غير منطق است حائز اهميت  اوقات تأکيد مي

هاي غير منطقي  بهتوان بدين سان ناديده گرفت. اين جن هاي غير منطقي را نمي نيست، لکن جنبه
کنند، به حکم منطق  اغلب اهميت قاطع دارند. براي مثال هنگامي که دو مدير توانا با هم کار مي

توان انتظار داشت که کارآيي تا حدود زيادي افزايش يابد. درحالي که در عالم واقعي غالباً  مي
تر  سازمان خراب ها، کار يابند و چه بسا ممکن است در نتيجه برخورد شخصيت توفيق نمي

ترديد بحث  کند و بي گيري جلوه مي جاست که اهميت جنبه غير منطقي تصميم [. همين6شود]
کند که در ادامه  گيري را متفاوت مي هاي فردي مديريت جريان تصميم خالقيت، ابداع و توانايي

 توان مراحل زير دانست: گيري را مي صورت تصميم در هر .به بحث آن خواهيم پرداخت

 

                                                 
 1. Chester Barnard (1886-1961)   
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 هاي نخستين؛ الف( پديد آوردن فرض

 ها؛ بازشناسي گزينه( ب

 هاي دلخواه؛ ها در پرتو هدف ارزيابي گزينه( ج
 [.6گرفتن] تصميم يعني گزينه برگزيدن( د

 با گيري تصميم ديگر طرف از. است بديهي چيزي است ايند فر يک گيري تصميم اينکه ،بنابراين

 فرايند يک را گيري تصميم« شل»  که اين کما دارد، مستقيم ارتباط گيرنده تصميم تفکر و  اهديدگ

 فردي سازماني گروهي
 

ازنظر  

سلسله  

مراتب  

 هاانواعتصميم

ريزيبرنامه  
 شده

برنامه

 ريزي

 نشده
 اصلي

عيفر  

ادراك

 ي

 عقاليي

استراتژ

 يكي

 اجرائي تكنيكي تاكتيكي

 بدون
ساختار  

 باساختار

 ناپايا

 پايا
تك

ايمرحله  
 چند 

ايحلهمر  

 مستقل

 وابسته

 حلمسأله

 شناسايي
 فرصت

 بهلحاظتکرار

ازلحاظ

 وضوح

 
 ازنظر
ماهيت  

 

 از
 نظر

 مراحل
 اجرا

 

 ازجهت
 ثبات

 
 براساس
 منافعو
 اهداف

 

 بسته
نحوهبه  

وتجزيه  
 نحليل

 

 ازجهت
 وابستگي

 

 بستهبهمحيط
 

. انواع تصميمات9شکل  
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 و اعتقادي هاي ريشه بر متکي شخص اجتماعي هاي ويژگي و رفتار از که داند مي آگاهانه رفتاري
 و لوج به حرکت ديدگاه با  کار راه چند يا دو ميان از انتخاب يک شامل و پذيرد مي  تأثير ارزشي
 مهرگان عقيده به  [.23کند] تأمين را سازمان نظر مورد منافع بتواند که طوري به است، نگري آينده

 در «يكمّهايتحليل»و«ذهنيهايتحليل»،«تجربيات»،«عقايد» عامل چهار همکارانش و

 برتري( انساني عامل) ها داده ساير بر گيري  تصميم براي کمي هاي داده اينکه. دارند دخالت گيري تصميم
 خصوص در. اند استفاده بدون شرايط از برخي ودر مهم کمي هاي داده موارد برخي در. نيست درست دارند،

 اتخاذ براي آنها دادن قرار استفاده مورد و ها داده اين ارزيابي توانايي نکته ترين مهم هم گير تصميم
 نخستين هاي فرض آوردن پديد گيري تصميم دفراين در که  اين به توجه با  .[28است] بخش اثر تصميمي

 از دقيق اطالعات به نياز باشند شدني انجام کارها راه  اين ميزان چه تا که اين  و ممکن کارهاي  راه يا
راه  مسلماً دارد، ها فرصت و فشارها ضعف،  نقاط قوت،  نقاط تعيين و سازمان خارجي و داخلي محيط

 هرچه که مفهوم اين به. است متفاوت آنها شدن عملي قابليت  متصمي نوع به بسته ممکن کارهاي 
 تر ساده هم برتر کار راه انتخاب و تر واقعي کار  راه باشند تر روشن اثرگذار عوامل و تر کامل محيط شناخت

 اتخاذ توانايي .است تر مشکل امر اين نيست دقيق اطالعات و ناشناخته محيط که مواردي در لکن است،
 از هستيم، گيرنده تصميم ما صورت هر در. است موجودات ساير به نسبت ما هاي برتري از ييک تصميم

 درک در ما ظاهراً. نيست چنين که حالي در. باشد آسان ما براي بايد گيري تصميم هاي فرايند اينرو
 يا عالقه نوعي عالوه به. مواجهيم زيادي مشکالت با خود گيري تصميم چگونگي در ويژه به خويشتن

 شرايط و نامطمئن اطالعات که کند مي حکم منطق که اين با گاهي. داريم تصميم اتخاذ به الزام گاهي
 گيري تصميم به مجبور است عملي غير و ممکن غير نتايج بيني پيش که است اي گونه به گيري تصميم
عد از وظايف گيري، اين ب امروزه به علت گسترش وسيع دامنه اطالعات تخصصي تصميم .[98هستيم]

دانند که بيش از هر رشته علمي ديگر داراي دو حدّ قرين کيفيت و کميت  مديريت را يک علم مستقل مي
ها،  ها، فرضيه ها مؤثرند که اين علم بيش ازهر چيز به شناخت نظريه است. عوامل آنچنان در تصميم

از سوي ديگر عوامل ملموس و غير پردازند.  هاي روانشناسي، جامعه شناسي، حقوق و علم سازمان مي الگو
گرا بودن آنها و انتظاري که براي دستيابي به  ها و هدف هاي آشکار و نهان تصميم ملموس و محدوديت

ها دخالت نزديک داشته  شود عوامل کيفي نيز در تصميم سطحي بهينه از نتايج وجود دارد، سبب مي
 [. 1باشند]

 

شيوهتصميم گيريراهبرديو   بر ها تصميم شد بيان باال در که گونه مانههايآن:

 هر که شوند مي تقسيم اجرائي و تکنيکي ،تاکتيکي ،راهبردي نوع چهار به اهداف و منافع اساس
 :اند شده تعريف زير شرح به يک

 عالي هاي هدف و آينده متوجه آن جهت که باال سطوح مديران هاي تصميم: راهبردي هاي تصميم
 ابعاد کليه در و هدفمند را سازمان و اتخاذ اطمينان عدم شرايط در بودن مدت بلند لدلي  به است، سازمان

 متغيرهاي وداراي گسترده پيچيده، تازه، اتخاذ و اغلب مستمر غير و اختياري صورت  به کند، مي دار جهت



  1031 مستانز -4شماره -مطالعات مديريت راهبردي                                                                                      

 

01 

 به. [1د]دارن قرار سازمان تمرکز درجه و سطح رسميت، درجه ، پيچيدگي تأثير تحت و بوده نشده کنترل
 غير و مستقل صورت به تواند نمي آنها اجراي و اتخاذ که هستند آنهايي راهبردي هاي تصميم ديگر زباني

 کند مي متمايز ها تصميم ساير از را آنها که وجوهي حقيقت [. در25گيرد] انجام خأل در و محيط به وابسته
 :عبارت انداز

اند و هر تصميم چيزي منحصر به فرد «نامتعارف»و  «فاقدساختار»هاي راهبردي  تصميم

 .گيري ساده قرار داد  توان آنرا در ضوابط تصميم است و نمي

هايي  دارند و تصميم «اياهميتويژه»هاي راهبردي آنهايي هستند که براي سازمان  تصميم
ي  کارگيري منابع زياد بوده و احتمال منافع با ضررهاي عمده در نتيجه هستند که شامل به

 .هاي راهبردي و اتخاذ آنها وجود دارد يمتصم

 جالب موضوعي به را آنها که است جنبه اين واقع در اند«پيچيده» بسيار عمدتاً راهبردي هاي تصميم

 .[96کند] مي تبديل مطالعه براي
 هاي تصميم و داشته هماهنگي جنبه که مياني و باال سطوح مديران هاي تصميم: تاکتيکي هاي تصميم

  .[1برخوردارند]  سازمان موفقيت در باال حساسيت از و کنند مي تبديل اجرائي قابليت به ار راهبردي

 و توليد  ريزي برنامه منابع،  بهينه  ترکيب جهت  مياني رده  مديران هاي تصميم: تکنيکي هاي تصميم
 اجرايي قابليت نيز ها تصميم اين. فني لوازم و آالت ماشين فناوري، تغيير کاالوخدمات،  عرضه

  .[1]دارند   عهده به را راهبردي هاي تصميم  کردن 

 اهداف از آنها انحراف پايين که سطوح  مديران مدت  کوتاه  هاي تصميم :)عملياتي( هاي اجرائي تصميم
 شود مي گرفته روزمره و هستند ارتباط در ها ه ستاند و ها داده فرايند با و کند نمي تهديد آنرا حيات سازمان

  .[1ندارد] نياز زيادي يرتبص و

گونه  ها کامالً روشن است که اين هاي راهبردي و مقايسه آنها با ساير تصميم از تعريف تصميم
گيري دارند و مديران خالقي   ها نياز به خالقيت براي تصميم ها بيش از ساير انواع تصميم تصميم

ها را  گونه تصميم  مي توانند اين ريزي و ابالغ در شرايط محيطي ناشناخته دارند، که قدرت طرح
هاي اتخاذ شده محتمل است، زيرا براي بررسي    به خوبي اتخاذ کنند و اال شکست آنان در تصميم

محيط آينده و رسيدن به حدّي قريب به يقين نسبت به شرايط آينده و ميزان اثر عوامل مختلف 
ک دقيقي براي آن در دست نيست. صرفاً براساس تجربيات گذشته و احتماالت مقدور است و مال

اند به اين نتيجه  هاي راهبردي را مورد بررسي قرار داده پژوهشگراني که فراگردهاي تصميم
هاي اوليه تصميم اعم از  گي تصميم، بديع بودن تصميم و طبقه بندي محرک اند که پيچيد رسيده

 تأثير تصميم به مربوط هاي يتفعال تعداد و نوع بر که مشکل يا فرصت از جمله عواملي هستند

 پايين پذيري ريسک قدرت با ديگر طرف از و کم تجربه داراي مديران اساس برهمين .[96گذارند] مي
 يا العاده خارق ابداع و خالقيت قدرت از که اين  مگر ندارند، را راهبردي هاي تصميم اتخاذ جرأت هرگز
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 هاي استعداد گيري به کار با و  قوي ذهني تحليل و تجزيه طريق از بتوانند تا باشند برخوردار قبولي قابل
 کنند. اتخاذ صحيحي و منطقي  تصميم و ترسيم را آينده ذاتي

اند که  گيري راهبردي مطرح نموده هاي مختلفي را براي تصميم نظران در مباحث مديريت نظريه صاحب
 شود. در زير به صورت خالصه به آنها اشاره مي

اسنو»راهبردي  گيري نظريه تصميم و رو،  تدافعي، پيش»که بر پايه آن چهار راهبرد  9«مايلز

 گر و انفعالي را ارائه کرده است؛ تحليل

هاي  که طي آن راهبرد« پورتر»با عنوان الگوي تکوين راهبرد رقابتي  2«اندروز»نظريه راهبرد رقابتي 

 ارائه شده است؛ «تمركز»و«تمايز»،«كاهشهزينه»گانه  سه

 گيري؛ هاي سياسي،سازماني و عقاليي تصميم ريهنظ -

 ها و فشارها؛ هاي نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت نظريه -

 حکيمانه؛ گيري تصميم  نظريه

 .[93متنوع] فراعقاليي گيري تصميم نظريه

 هاي چهار تا شش نظريه در لکن است، محصول و بازار راهبرد بر تأکيد تا سه بيشتر  هاي يک نظريه در

 .است حاضر مقاله بحث موضوع [. که93شود] مي تکيه اشراق و معاني و اصول کيفيت خالق، تفکر به
 روش در نظريه، اين مختلف هاي روش گيري تصميم پايه مفروضات بررسي در هم( سه)نظريه در چه اگر

 هک خوريم مي بر گيري تصميم مفروضات از يکي عنوان به انتظار مورد ذهني سودمندي نظريه به سياسي
 رياضي و کمي هاي تحليل  پايه بر صرفاً گيري  تصميم بنابراين، عمل است، مدير فرد خالقيت منظور
 تهديدها و ها فرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط هاي نظريه در که دارد اشاره تسليمي .[93شود] نمي انجام

 نظريه در .[1کند] مي ياري را گيران تصميم گذار تأثير عامل دو عنوان به خالق تفکر و سرسختانه تالش
 و هنري عقلي، اشراقي، وحياني، ) شناخت پنجگانه انواع و شناسي شناخت بحث حکيمانه گيري تصميم
 مجهز شناخت باالتر مراتب به راهبردي مديران هرچه شود مي بيان و گيردمي قرار توجه مورد( تجربي
 بين از خطا احتمال حضوري علم به دستيابي با و يابد مي کاهش او شناخت در خطا ضريب گردند،

 يکي باشد مي االشاره فوق پنجگانه شناخت  از ناشي که مدير فردي هاي خالقيت ديگر مفهوم به. رود مي
 گيري تصميم نظريه در .[93است ] راهبردي مباحث در حکيمانه گيري تصميم اصلي هاي مالک از

 نوع اين و شود مي اتخاذ تصميم شود يط علمي منظم هاي روش که  اين بدون هم متنوع فراعقاليي
 اين درکه  است روشن و [93مي باشد ] گيرنده تصميم ذهني هاي دريافت و شهود بر مبتني گيري تصميم

هاي  در بيان رويکردهاي مختلف در زمينه  8مينتزبرگ هنري .دارد مهمي نقش مدير خالقيت نيز روش

انطباقي( معتقد  -)پيش تدبيري( و توصيفي)تجربي يگيري راهبردي به دو مکتب مديريت تجويز تصميم 
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  
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هاي راهبردي را آنچنان پيچيده   [. شوانک هم تصميم91مهمي دارد] مکتب اخير خالقيت مدير نقش
گيري  بيند که براي درک کامل آنها بايد از تمام ديدگاههاي اصلي استفاده شود. او معتقد است تصميم مي

[. وقتي سازمان با يک مشکل 96اثربخش مستلزم ديدگاهي تلفيقي متشکل از تمام ديدگاهها است ]
که برخي  کنند، حال آن  شود برخي از اعضاء سازمان آنرا يک مشکل فني قلمداد مي يراهبردي مواجه م

[. 8کنند] اي آنرا مشکل سياسي فرض مي پندارند و سرانجام عده ديگر آن را به عنوان مشکل سازماني مي

چيزي منحصر   اند. هر تصميم«نامتعارف»و  «فاقدساختار»هاي راهبردي  آنچه مسلم است تصميم

هايي هستند که براي سازمان  هاي ساده قرار داد و تصميم توان آنرا در ضوابط تصميم رد است و نميبه ف
ي است که انسان به آنها روح  گيري به مثابه کالبد به هر حال، فرايند تصميم [.8و 1اي دارند] اهميت ويژه

گيري محور  تصميم هاي موجودي است که در تمامي فرايند «انسان»سازد.  بخشد و فعالشان مي مي

ها و ارزشهايي که محرک وي و شکل  گيري تابع اعتقادات، باورها، تلقي آيد و تصميم اصلي به شمار مي
هاي ملموس و قابل اثباتي  هاي فرد واقعيت باشد. ارزش گيرنده مي دهنده انديشه و رفتارهاي تصميم

رفتارهاي فرد مشاهده کرد. در مورد مديران  توان به سادگي در هاي آنها را مي هستند. زيرا اثرات و پيامد
-هاي خود ارزش ها و ارزيابي ها، انتخاب کند وآنان در برداشت گيرندگان نيز اين مسأله صدق مي و تصميم

هاي  [. البته نبايد فراموش کرد که نظام8و91دهند] آگاه دخالت مي  آگاه يا ناخود هايشان را خود 
[. از طرف 96هاي تصميم اثر گذارند] و ساختار سازماني نيز بر فراگرد ريزي، ارزشيابي و پاداش برنامه

گيرندگان کليدي توان آنها را براي انتخابي راهبردي و عقاليي  هاي شناختي تصميم ديگر، محدوديت
هاي مربوط به مديريت راهبردي  گيرندگان کليدي در پژوهش  دهد. شناخت تصميم تحت تأثير قرار مي

گيرندگان کليدي در  ه است. اين امر تا حدّي از تشخيص رو به رشد اهم ادراکات تصميمبسيار مورد توج

خاطر نشان  9[. آندرسون و پين1و 96گيرد] بررسي ارتباط ميان محيط، راهبرد و ساختار سرچشمه مي

ير سازند که عوامل ذهني افراد بر ادراک آنها از محيط و سازمان و در نتيجه بر تنظيم راهبرد تأث مي

کنند که مفاهيم، عقايد و فرضيه ها  و همکارانش استدالل مي 2[. همچنين دوتون96گذارد] مي

ي تنظيم مسائل راهبردي را تعيين  هاي علت و معلولي طراحان راهبردي نحوه ها( و برداشت )خالقيت
ها( عناصر  کنند که فرضيه ها )خالقيت استدالل مي راف و ميت در همين مقوله ميسون [.26کنند] مي

اصلي چارچوب مرجع ياجهان بيني طراح راهبردي هستند. به عقيده آنها مشکالت راهبردي متضمن 
هستند. به عبارت ديگر متغيرهاي مشکالت به نحوي با هم پيوستگي متقابل   پيچيدگي سازمان يافته

مورهد و گريفين  [. 21شوند] مشکالت ديگر ميدارند که راه حل برخي مشکالت سبب ايجاد 
[. و 22دانند] هاي برنامه ريزي نشده و راهبردي را نيازمند به کارگيري خالقيت و قضاوت ميي گير تصميم

ها بدون  نويسند: خالقيت را يکي از ابعاد مهم رفتار سازماني در داخل سازمان است. سازمان در ادامه مي
آيند. آنان خالقيت را فرايند تکامل  مي  کنند و کارکنان آنها به حالت رکود در خالقيت هرگز تغيير نمي

هاي مختلف تعريف و طرح گسترده فرايند خالقيت  هاي بديع و تخيلي در باره موقعيت بخشيدن به ديدگاه
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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گيري عقاليي به دليل منطقي و اقتصادي بودن آن مورد  [. از ديدگاه آنان گرچه فرايند تصميم22کنند] مي
گيري واقعي يک فرايند کامالً عقاليي نيست، الگوي  توجه است، لکن با وجود اين به دليل اينکه تصميم

- کردن محدوديتدانند و الگوي رفتاري که کوششي براي برطرف  عقاليي را تا حدودي سؤال برانگيز مي
گيري را که از ترکيب دو الگوي  گيري عقاليي است مطرح و درنهايت الگوي عملي تصميم هاي تصميم

گيري اشخاص  عقاليي و رفتاري شکل گرفته است به دليل متمرکز شدن الگوي تعارض بر فرايند تصميم
ند الگوي عقاليي گرچه داراي ده آنان ادامه مي [.22دانند] گيري و بروز مشکل مفيد مي در شرايط تصميم

نقاط قوتي همانند منظم و منطقي بودن آن، تجزيه و تحليل عميق اطالعات و دوري از تأثير عواطف و 
باشد، اما از نقاط  گيري و انتخاب راه کار با تکيه بر اطالعات مي احساسات و فشارهاي اجتماعي در تصميم

گيري، به طور معمول محدوديت در  تصميم ضعفي شامل غيرواقعي بودن مفروضات دقيق و خشک
اطالعات در دسترس مديران به علت تنگناهاي مالي و زماني و توانايي محدود بسياري از 

کارها  گيرندگان در پرورش اطالعات مربوط به هر راه کار برخوردار است. عالوه براين، همه راه تصميم
باشند و درنهايت از آنجايي که در اين  يکديگر نمي قابل بيان به صورت کمي و در نتيجه قابل مقايسه با

هاي ممکن در هر  گيرنده همه پيامد رسد که تصميم کارها نمي توان آينده را پيش بيني کرد، به نظر مي راه
 [.  22کند] گيرنده در الگوي عقاليي محدود عمل مي داند؛ بنابراين تصميم کارها را نمي يک از راه

اورا ستاره درخشان در علم اقتصاد انگلستان  2اي که پيتر دراکه ددان بلند آوازهاقتصا 9پروفسور شَکَل

گويد: تخيل به اندازه عقل در  مي «سياستشعروموفقيت»خوانده است در مقاله معروفش با عنوان 

گيري دو معناي مغاير قائل است. او در يک معنا  امور بازرگاني اهميت دارد. شکل براي تصميم
زند اگر توليد  کند و مثال مي سازي تعريف مي ري را حقيقت يابي و در معناي ديگر حقيقتگي تصميم

اي را در نظر بگيريد و اطالعات و سوابق الزم و سيستم مناسب حسابداري قيمت تمام شده  فرآورده تازه

اي حقيقت يابي به معن «عمليات»توانيد هزينه توليد را معلوم کنيد. اين  را در اختيار داشته باشيد مي

آنرا تبليغ کنيد، حقيقتي را   است. اما در مرحله بعدي که بايد نامي براي آن فرآورده انتخاب کنيد و
کنيد. اين دو نوع فعاليت با هم تفاوت دارند. اولي مستلزم نگرش رياضي و  سازيد و چيزي را ابداع مي مي

نويسد: وقتي  مي 8[. پارکينسون6خواهد] محاسباتي است و دومي نگرش شاعرانه و تخيلي)خالقيت( مي

آوريد که حتماً ساخته و  بگيريد؛ اول تعدادي از شقوق آن را در نظر مي  که بناست در باره چيزي تصميم
توانيد در شقوق معدودي بينديشيد و غير ممکن است که  پرداخته تخيل شماست. در حقيقت فقط مي

خواهد  زند که مي ممکن را تهيه کنيد و مثال بازرگاني را ميکارهاي   بتوانيد فهرست کاملي از تمام راه
هاي تجاري  يکصد ميليون پوند را سرمايه گذاري کند و غير ممکن است بتواند يک تصوير کلي از فعاليت

هاي گوناگون و واقعيت هر يک از آنها از قبيل فناوري،  جنبهبسيار را فراهم آورد که نشان دهنده 
اني، احتياج به سرمايه، امکانات بازار، ريسک و سودآوري باشد. زيرا آينده نيازمندي نيروي انس

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 
ته باشد، اما بازرگان در هر حال مجبور است که تصميم بگيرد و اينجاست اش نداش صورت اوليه

کند که در  [. پارکينسون در ادامه اشاره مي6که بايد روي قوه تخيل )خالقيت( خود تکيه کند]
در آمريکا انقالبي در بازاريابي پديد آمد، وود طي  9( به ابتکار رابرت وود9181-9121اواسط دهه )

اي تأسيس کند.  هاي خرده فروشي زنجيره سه خود توصيه کرد که فروشگاهياداشتي به مؤس
پيوست،  2پيشنهاد او مورد پذيرش قرار گرفت و او مؤسسه را ترک کرد و به شرکت سيرز روباک

هاي وود را پذيرفت و اجرا کرد و موفقيتي شگفت انگيز به دست آورد. ياداشت وود  سيرز انديشه
هاي  تاريخي بسيار است. اين سند شامل آمار و اطالعات و تحليل سندي است که داراي اهميت

مفصل نيست، اما از بينشي بسيار ارزنده نسبت به تغيير نيازهاي اجتماعي و انگيزشي خالق به 
جانند و فقط وقتي مبتکرانه  کند. آمار و ارقام في نفسه گنگ و بي مسائل بازاريابي حکايت مي

8[6گيرند ] تفسير شوند جان مي
.  

معتقد  4)تخيلي و خالقانه(  دارد، بارنارد منطقي و غيرمنطقي  گيري دو جنبه از آنجا که تصميم
اند به کار گرفته  تواند در باره موضوعاتي که غير دقيق و مبهم است فرايند استدالل منطقي نمي

تکا کرد توان به منطق براي دست يافتن به پاسخ صحيح ا شود. اين تصور که در هر وضعيتي مي
هاي غير دقيق و مبهم تکيه بر قوه تشخيص هيچ اشکالي  تصوري گمراه کننده است. در موقعيت

گيري راهبردي که اطالعات مبهم و نامشخص است قطعاً استفاده از  [. بنابراين، در تصميم6ندارد]
قوه تخيل و خالقيت ضرورت دارد. تشخيص عوامل مؤثر در موفقيت سازمان حاصل بصيرت، 

م و تفکر راهبردي است. مديران بايد با اين ابزار قدرتمند در مديريت و راهبري سازمان مجهز فه
هاي علمي را  هاي شهودي و تجزيه و تحليل اي از فعاليت گيري آميزه شوند و به هنگام تصميم

 [. 94کار برند. تفکر تحليلي و تفکر شهودي)خالقيت( مکمل يکديگرند] به

از جمله انديشمنداني هستند که اعتقاد دارند راهبرد را بايد از ديدگاه  5تيسيمينتزبرگ، اوهان و اس

راهبردي( و اجراي آنرا به عنوان دو  گيري  شهودي نگريست؛ بنابراين، فرايند راهبرد برنامه ريزي )تصميم
  [. 91گيرد ] کنند که از تفکر راهبردي نشأت مي مقوله کامالً جدا از هم قلمداد مي

 

                                                 
1  . Robert E. Wood   
2  . Sears Roeback 

گيري دارد که ذکر آنها از حوصله اين مقاله خارج  هاي ديگري هم در زمينه ابتکار و خالقيت در تصميم پارکينسون مثال. 8
 فهرست منابع مراجعه شود.  6است. براي اطالعات بيشتر به منبع رديف 

4. Barnard Chester  
5  . Mintzberg, Ohan & Stacy, (1994)  



 

 

…گيريحوربنيادينتصميممخالقيت

 

 

44 

خالقيت) شهودي(:  هاي انديشه پرورش و آوردن پديد در افراد توانايي را خالقيتتفکر

 در تخيلي و بديع هاي نظر ايجاد فرايند از عبارت است خالقيت ديگر تعريف در و .[21اند] نوگفته
 :است زير هاي گام شامل فرايند اين مراحل. ها موقعيت باره

 .باشد داشته اي مصرانه کوشش به به نياز است ممکن و است فعالي فرايند خود که آمادگي (9)
 .باشد مي تأمل و تفکر بازتاب شامل که( ناخودآگاه بيشتر) تعمق و ( تأمل2)
 تأمل و آمادگي مرحله دو از  حاصل نتيجه عنوان به ابهامات کردن برطرف مرحله از عبارت که بينش  (8)
 . است تعمق و

خير  يا است برخوردار الزم اعتبار از شده ايجاد بينش آيا که اين تشخيص يعني مميزي و تحقيق (4)
[22].  

 منابع از شهودگرايي وسيله به نو هاي انديشه از تلفيقي شدن پديدار روانشناسي، ديدگاه از خالقيت
 بلکه گيرد، مي شکل خطي و ساده اي گونه به ندرت به خالقيت فراگرد .[5است ] شده تعريف ناشناخته

 مطالعه و مرور. کرد تصور متعامل و متداخل مرحله چند از آميخته فراگردي صورت هب آنرا توان مي
برشمرد  مراحل اين جمله از توان مي را( قضايا) منطقي بندي صورت و بينش شهود، کشف آگاه، ناخود

هاي  کشف شهود نياز به زمان دارد تا به کار آيد، پي بردن به ترکيب و تلفيق جديد مفاهيم و انديشه.[21]
تفکر شهودي با فنون چندي از قبيل . شخص بايستي زير و بم مسأله را ببيند. متفاوت زمان گير است

 و ايجاد خالقيت که اين براي ديگر زبان به. [21يابد ] ارتقاء ميغيره و ( طوفان مغزي)ها  باروري انديشه
 چه آن پرورش و ايجاد زمينه بايستي شود، رعايت هايي تکنيک و فنون بايد که اين ضمن يابد، پرورش
 قضيه کافي و الزم شرط آن اي زمينه و فني ابعاد حقيقت در. شود مناسب و مساعد گروهي چه و فردي

 ،9مغزي طوفان: از عبارت اند است شده پيشنهاد خالقيت بروز براي که مختلفي فنون. بود خواهند

 گروه تکنيک ،4دلفي تکنيک ،8کتيکساسين الگوي ،2يا صورت تطبيقي اسکمپر برانگيز ايده سؤاالت

 الگوبرداري ،1تخيلي گردش ،3مورفولوژيک تحليل و تجزيه ،1اجباري ارتباط ،6مورينو آينه تکنيک ،5اسمي

  TKJ[5 .]  تکنيک ،92هدف به معطوف تحليل روش ،99موازي تفکر ،91طبيعت از

 و فکر در جهشي و دار دامنه تحوالتي  از عبارت است و است مطرح بشر زندگي ابعاد تمام در خالقيت

 98گيلفورد. [5است ] جديد طرق با قبلي عوامل ترکيب در توانايي يک حائز که طوري به انسان، انديشه

                                                 
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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داند و افرادي که تمايل کمتري به رفتار خالق دارند صاحب تفکر همگرا  خالقيت را تفکري واگرا مي
ر رفتارهاي تکراري و مطابق عرف و عادت از خود بدين معنا که افراد داراي تفکر همگرا بيشت. نامد مي

در صورتي که افراد خالق که داراي تفکر واگرا هستند از عادت و رفتار تکراري فاصله . دهند بروز مي
هاي موجود کشف کنند و مورد  افراد خالق مي توانند روابط جديدي را بين پديده. کنند گرفته و دوري مي

ها و روابط حاکم بين آنها از ديدگاه  ر حالي که افراد عادي به اين پديدهد. تجزيه و تحليل قرار دهند
 و مبتکر فرد: گويد مي فرويد. [5رسد ] کنند و نکته جديدي به نظرشان نمي معمولي و مرسوم نگاه مي

  قبع را افکار گونه اين غيرخالق و عادي افراد که حالي در پذيرد، مي را تازه عقايد و افکار معموالً خالق

داند که محيط و عوامل موجود در آن را بهتر بررسي کند و  خالقيت فرد را در اين مي 9کاتل .[5رانند ] مي

بدون اين که تحت تأثير ديگران قرار گيرد يا هدف معيني او را از بررسي محيط باز دارد، آزادانه به 
که بيشتر   شود ن برداشت مي[. غالباً چني5شناختن محيط و مشخص ساختن عناصر عمده آن بپردازد ]

هاي تازه دارند. اين پندار  هستند و توانايي اندکي براي پرورش و آشکار کردن انديشه مردم غيرخالق 
[. استعداد و 21ساز باشند ]  توانند عمالً خالق و انديشه صحيح نيست و در محيط مناسب همه افراد مي

عبارت ديگر استعداد خالقيت  ها موجود است. بهقدرت خالقيت و نوآوري به طور کلي در همه انسان
استعدادي همگاني است. بدين معني که همه ما با درجات مختلف داراي اين استعداد هستيم. تجربيات 

ما، کوشش و پشتکارمان در  ما با اندازه انرژي فکري نشانگر آن است که درجه مؤثر بودن خالقيت
مان، کشفيات علمي مملو از مواردي نامحدود  با استعداد درونيکارگيري مغز ارتباط بيشتري دارد تا  به

[. اگر چه همه ما توانايي و ظرفيت 4اند ] العاده نشان داده است که در آن افراد عادي قدرت خالقيت خارق
آموزيم که خالق نباشيم. به عبارت ديگر، تجاربي که در خانه و محيط کسب  خالقيت را داريم، ولي مي

دهد. به اين  بينيم ما را به تفکر همگرا و زندگي متداول عادت مي موزشي که در مدرسه ميکنيم و آ مي
هاي قبلي وسنتي جاي  کنيم که آن را در قالب ترتيب در صورت رويارويي با هر پديده جديد سعي مي

هاي جديد  ايم مربوط سازيم. در صورتي که اگر خالقانه بينديشيم پديده دهيم و با آنچه در گذشته آموخته
هاي قديم را در هم بشکنيم و  کنيم و مي کوشيم که در صورت لزوم چارچوب را با ديدي نو بررسي مي

[. البته اين واقعيت دارد که عده معدودي از 5و 1هاي کامالً جديدي را جانشين آنها کنيم ] چارچوب
مند  ب از خالقيت مناسبي بهرهتوانند در صورت پرورش مطلو خالقيت بيشتر برخوردارند، ولي بقيه نيز مي

[. نبايد فراموش کرد که کارشناسي به نوبه خود پيش شرط خالقيت است. کافي است سري به 1شوند ]
المللي ديدن کنيم تا متوجه شويم که هنرمندان  يک نمايشگاه نقاشي بزنيم و بعد از يک نمايشگاه بين

ح کردن چنين ادعايي بايد دقت کنيم که نکته بسيار هاي مهم نيستند. اما در طر آماتور منبع اصلي نوآوري
هاي مهم ظهور  مهم داشتن مهارت و دانش مربوطه مورد نظر است نه دانش غير مرتبط. يکي از راه

نوآوري به وجود آوردن فضاي محرک خالقيت است. به اين معني که مديريت بايد هميشه آماده شنيدن 
[. رشد خالقيت با کاوش و بررسي وضعيت فعلي شروع 91د ]هاي جديد از هرکس در سازمان باش ايده
توان يافت؟ آيا  آل است؟ آيا روش مميزي مي شود، آيا من همه تالشم را کردم؟ آيا شرايط فعلي ايده مي

                                                 
1  . Schachtel  
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کند و هر چه بيشتر کاوش کنيد  هاي پنهان و نهفته شما را پيدا و تحريک مي چنين سؤاالتي خالقيت
اي ذاتي بنگريم، گام در جاي پاي  [. اگر به خالقيت به عنوان خصيصه5شد ] نتايج بهتري حاصل خواهد

ايم که معتقد بودند هوش و شخصيت ذاتي و ارثي هستند. به اين ترتيب پرورش خالقيت  افرادي گذاشته
امري عبث جلوه خواهد کرد. درست است که وراثت در هوش، شخصيت، خالقيت و تمام خصوصيات 

نقش آن تابع محيط است و عامل منحصر به فرد نيست. پس تغيير مطلوب محيط  بشر نقش دارد، ولي

توان از  مي تواند استعدادي را که در همگان به وديعه گذاشته شده است پرورش داده و آشکار سازد. مي
طريق آموزش، انعطاف پذيري، ونحوه خالق شدن رادر کودکان پرورش داد. البته  اين آموزش 

خالقيت چون ديگر استعدادهاي [. 91و 5هاي اوّل زندگي آغازشود ] از همان سال بايد از خانه و

بشري تا حدود زيادي اکتسابي است و مختص افراد ويژه نيست.رشد استعداد خالقيت محتاج شرايط و 
 طي مراحل آموزش و پرورش ويژه است.

شرفت و مشکل کشايي در جهان امروز هر ملتي با تقويت اين استعداد سعي در افزايش سرعت پي
هاي  در چنين شرايطي زمينه وسيع و در عين حال اساسي پيشرفت در جنبه هر چه سريعتر دارد.

آوري است که الزم است سريعاً فعاليت روي آن توسعه  گوناگون تمدن و فرصت خالقيت و نو
بعيت خالقيت مخصوص جوانها نيست: شواهد علمي مبني بر اين که خالقيت از سن ت[. 5يابد]
کند، به وسيله پروفسور هارروي سي لهمان استاد دانشگاه اوهايو مورد تحقيق و تأييد قرار  نمي

تواند سال به سال با سعي و  گرفته است. حتي اگر استعداد ذاتي، رشد نيابد قدرت خالقيت ما مي
ن رشد بريم به رشد خود ادامه دهد. و قدرت تصور با تمري کوششي که در آن زمينه به کار مي

  [.9يابد و برخالف اعتقاد عمومي در افراد مسن تر نيرومند تر از جوانان است ] مي

نويسند: يک محقق فهرستي از هزار  در کتاب روابط انساني کاربردي مي 9جک هالوران و دوگالس نپتون

افته سال است. تهيه کرده است و محقق ديگري دري 14ايده مهم جهاني را توسط افراي که عمر آنها 
سالگي  31يابد اما در سن  کند و سپس کاهش مي سالگي رشد مي 61است که تواناهايي ذهني تا حدود 

کند در حالي که حافظه ممکن است با کبر سن روبه کاهش  سالگي تغيير پيدا مي 81به همان کندي سن 
ل خالق مسائل [. ح9بگذارد و برخالف تصورات اشتباهي که وجود دارد خالقيت ربطي به سن ندارد ]

گيري بر سر تجديد بناي افکار گذشته در واقع  هاي جديد است تا تصميم بيشتر شامل فرموله کردن ايده
مسائل خالقيت بيشتر نيازمند تباين است تا تفکر متقارب و اين نوع تفکر در تالش سفر به جهان مختلف 

 . [91و روبرو شدن با حقايق جديداست]

:هاوتوصيفدادهتحليل
گيري راهبردي جهت از آنجا که مديريت راهبردي سه سطح دارد، اولين سطح آن تصميم   

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,   



  1031 مستانز -4شماره -مطالعات مديريت راهبردي                                                                                      

 

43 

تحقيق براساس ميزان  راهبردي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. در واقع، فرضيهسطح مديران 
تأثير خالقيت چهار گروه از منابع انساني سازمان بر سه عنصر مديريت راهبردي مورد آزمون قرار 

 گرفت.
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 گيريتصميم 
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 در مرحله کنترل و ارزيابي راهبرد -
 

 گيريج: ميزان تأثير خالقيت کارکنان ستادي در تصميم
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 در مرحله کنترل و ارزيابي راهبرد -

 
 
81 
 
 
 
 
 
81 
 
 
 
 
81 
 
 
 
 
81 
 

 
 
81 
 
 
 
 
 
81 
 
 
 
 
81 
 
 
 
 
81 

 
 
 

6111/4  
4111/4  
5661/4  

 
 
 

3661/8  
1888/4  
1661/4  

 
 

3661/8  
1888/8  
1661/8  

 
 

9111/8  
3661/8  
8888/8  

 
 
 

35519/1  
18293/1  
39121/1  

 
 
 

18191/1  
35121/1  
36384/1  

 
 

98664/9  
32163/1  
16489/1  

 
 

11439/1  
11821/1  
12221/1  

 
 
 
9 
9 
9 
 
 
 
9 
9 
9 
 
 
9 
2 
9 
 
 
9 
2 
2 

 
 
 
5 
5 
5 
 
 
 
5 
5 
5 
 
 
5 
5 
5 
 
 
5 
5 
5 

 

وي انساني هاي نير، خالقيت همه گروه8به شرح جدول 2و آزمون کاي 2مطابق آمار جدول    
هاي راهبردي تأثير دارد و فرضيه تحقيق مورد تأييد قرار گرفته است؛ گيريسازمان در تصميم

دار وجود دارد. هاي راهبردي رابطه معناگيريبنابراين، بين خالقيت منابع انساني سازمان و تصميم
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هاي راهبردي گيريمها ميزان تأثير)وزن( هر يک از عوامل را در تصميبا توجه به ميانگين پاسخ
 محاسبه شده که در جدول آمده است. 

هاي مختلف نيروي انساني سازمان را  نشان ميزان تأثير خالقيت گروه 8ستون آخر جدول    
بيشترين  5194/23دهد و بر اين اساس خالقيت فردي مديران سطوح راهبردي با ضريب مي

 هاي راهبردي دارد. گيريتأثير را در تصميم

 
دوفرضيه تحقيق –نتيجه آزمون کاي  8ول جد  

 

 عوامل

ن
گي
يان
 م

ي
كا
ب

ري
ض

2
 

عنا
حم

سط
ي
دار

 

ي
اد
آز
جه

در
 

ن
ينا
طم
با

ري
ض

 

جه
نتي

 

مل
عا
ن
وز

 

ي
وزن
ب

ري
ض

ح
طو

س
 

الف( ميزان تأثير خالقيت فردي مديران 
 گيريسطوح راهبردي درتصميم

 در مرحله تدوين راهبرد -

 در مرحله اجراي راهبرد - 

 راهبردرل و ارزيابيدر مرحله کنت -

ب( ميزان تأثير خالقيت مديران و 
سرپرستان سطوح مياني و اجرايي در 

 گيريتصميم
 در مرحله تدوين راهبرد -
 در مرحله اجراي راهبرد -

 راهبرددر مرحله کنترل و ارزيابي -

ج( ميزان تأثير خالقيت کارکنان ستادي 
 گيريدر تصميم

 در مرحله تدوين راهبرد -

 رحله اجراي راهبرددر م -

 راهبرددر مرحله کنترل و ارزيابي -

د( ميزان تأثير خالقيت کارکنان اجرايي 
 گيريدر تصميم

 در مرحله تدوين راهبرد -
 در مرحله اجراي راهبرد -
 راهبرددر مرحله کنترل و ارزيابي -

 
 

6111/4  
4111/4  
5661/4  

 
 
 

3661/8  
1888/4  
1661/4  

 
 

3661/8  
1888/8  
1661/8  

 
 

9111/8  
3661/8  
8888/8  

 
 
611/81  
111/22  
888/99  
 
 
 
111/94  
161/28  
888/91  
 
 

188/1  
661/4  
211/93  
 
 
211/91  
988/3  
461/5  

 
 

111 
111 
128/1  
 
 
 

111/1  
111 
111 

 
 

129/1  
913/1  

111 
 
 

119/1  
148/1  
949/1  

 
 
8 
4 
4 
 
 
 
4 
8 
8 
 
 
8 
8 
2 
 
 
8 
8 
8 

 
 
15%  
15%  
15%  
 
 
 
15%  
15%  
15%  
 
 
15%  
15%  
15%  
 
 
15%  
15%  
15%  

 
 

 تأييد
 تأييد
 تأييد

 
 
 

 تأييد
 تأييد
 تأييد

 
 

 تأييد
 تأييد
 تأييد

 
 

 تأييد
 تأييد
 تأييد

 
 

6683/1%  
2481/1%  
5181/1%  
 
 
 

9288/3%  
4188/3%  
5485/3%  
 
 

9288/3%  
2682/3%  
8884/3%  
 
 

5926/6%  
9288/3%  
1121/1%  

 
 

5194/29  
 
 
 
 

9419/25  
 
 
 
 
 

1911/24  
 
 
 
 

6836/29  

%911 جمع    

گيرينتيجه

نظران  ها و بر اساس آنچه از بيان صاحب هاي راهبردي با ساير تصميم در مقايسه تصميم   
هاي انتخاب شده  ها که عمدتاً همان راهبرد گونه تصميم  مطرح شد، کامالً روشن است که اين
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يت در فرايند کارگيري خالق ها نياز به به براي آينده سازمان است، بيش از ساير انواع تصميم
گيري خالقيت خويش، قدرت طرح  گيري دارند. به مفهوم ديگر مديراني که با به کار  تصميم

گيري  هاي چشم ها را در شرايط محيطي ناشناخته دارند، مي توانند موفقيت ريزي و ابالغ تصميم
اي مبهم  هرا براي سازمان خود رقم بزنند. زيرا شرايط محيطي و روند توسعه آن در آينده مقول

تواند  هاي کمي و رياضي قابل تعريف نيست، بنابراين، نمي بيني ها و پيش است و از طريق بررسي
گيري آنان فراهم کند.  هاي دقيقي را براي تجزيه تحليل مديران راهبردي در فرايند تصميم داده

اي درخشان  دههاي کمي صرف گرفته شود، تضمين کننده آين هايي که بر پايه تحليل تبعاً تصميم
هاي فردي  ها نيز تحت تأثير ارزش گونه تحليل براي سازمان نخواهد بود، ضمن اينکه اين

هاي شناختي  قرار دارد و يک عمل صرف رياضي نيست. براي مثال محدوديت گيرندگان تصميم
کار مناسب مؤثر است، به ويژه اينکه افراد  گيرندگان در توان آنان براي انتخاب راه تصميم

 شرايطتوانند در  غيرخالق داراي تفکري همگرا و رفتارهاي تکراري گذشته هستند و نمي
 العمل مناسب را از خود بروز دهند. محيطي آينده که کامالً متفاوت از گذشته است عکس

- هاي منطقي و عقاليي را براي تصميم نظران، ديگر صرف استفاده از فرايند امروزه، صاحب   
هاي عقاليي، ادراکي، هوشمندانه و  هاي تلفيقي شامل فرايند دانند و روش  گيري کافي نمي

گيرندگان زير بناي پويايي هاي  هاي تصميم کنند. به هر حال، خالقيت خالقانه را پيشنهاد مي
گيري در مباحث راهبردي بستگي  تصميم گيري و اجرا است، بنابراين، موفقيت در عمل تصميم

گيرندگان به ويژه ميزان خالقيت و ابداع   فتاري و شهودي تصميمهاي ر زيادي به توانايي
 هاي راهبردي است. گيري راهکارها دارد، لذا خالقيت محور بنيادين تصميم
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