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چکیده:
مروری بر مفهوم بدیهه سرایی سازمانی که از موسیقی جاز وارد مطالعات سازمانی شده و 
پذیرفته شده است، نشان داد که ریشه های قوی و سابقه غنی ای از این مفهوم در شعر 
و ادب فارسی وجود دارد. استفاده از مفهوم بومی بدیهه سرایی عالوه بر تسهیل معرفی 
آن به مدیران ایرانی فرصتی برای توسعه چارچوب های مفهومی آن فراهم می کرد. این 
پژوهِش کیفِی بین رشته ای که با روش داده بنیان و استفاده از مصاحبه با استادان ادبیات 
فارسی و یک گروه کانونی از دانشجویان دکتری مدیریت برای تعمیم نتایج مصاحبه ها 
بدیهه سرایی  تقویت  برای  که  می کند  پیشنهاد  است،  شده  انجام  سازمانی  محیط  به 
بهبود  باید  می شود،  منجر  متعادل  و  سریع  پاسخگو،  سازمان های  به  که  سازمانی، 
منابع سازمانی چون دانش عمومی و تنوع مهارت ها؛ ابزارهای تفسیر سریع تر تغییرات 
محیطی؛ حافظه درون و برون سازمانی؛ زیرساخت های الزم برای تجزیه وتحلیل سریع 
گزینه های موجود؛ انسجام و اعتماد بین کارمندان؛ انعطاف پذیری سیستم های تأمین و 
عرضه؛ بهبود جریان اطالعات سازمانی و بهبود مهارت پذیرش تغییرات در منابع انسانی 
را درنظر داشت. ما همچنین به این نتیجه رسیده ایم که ساختارهای سازمانی کوتاه، یک 
فرهنگ اکتشافی قوی و یک جامعه و بازاری که نوآوری ها را تمجید می کند، از الزامات 

محیطی شکل گیری سازمان های بدیهه سرا هستند.

محیط،  با  انطباق  سازمانی،  بدیهه سرایِی  کلیدواژهها:  بدیهه سرایی، 
مدل بومی شده، پژوهش بین رشته ای.
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مقدمه

با افزایش سرعت تغییرات، پیچیده و نامشخص تر شدن روابط بین پدیده های محیط سازمانی، 
برنامه ریزِی عقالیی و رسمِی بلندمدت و حتی كوتاه مدت و اجرای بندبه بند آن به این دلیل كه 
داشته  دنبال  به  را  بسیاری  انتقادهای  كرد،  خواهد  محدود  را  محیط  با  سازمان ها  تطبیق پذیری 
متزلزل شده  دانستن عقالنیت  ایده آل  یعنی  مرسوم  برنامه ریزی  رویكرد  پایه های  بنابراین  است؛ 
پردازش  به سمت  مكتوب  برنامه  یک  بر  تأكید  به جای  راهبردی  برنامه ریزی  ابزارهای  هدف  و 
 عقالیی در حین استفاده از ابتكارات )خالقیت های خارج از برنامه تدوین شده( متمایل شده است 
)Wolf & Floyd, 2017(. بدیهه سرایی سازمانی1 به عنوان یكی از ابزارهایی كه می تواند بعضی 

بدیهه سرایی  وارد گفتمان مدیریت شده است. ورود  را جبران كند،  برنامه ریزی سنتی  نواقص  از 
سازمانی را می توان همچون غالب مفاهیم جدید به یكی از دو طریق زیر نسبت داد:

1. كمک گرفتن از استعاره ها برای توصیف سازمان: محبوبیت دو كتاب اصلی مورگان یعنی 
سیمای سازمان )ویرایش دوم 1997( و تئوری خالق سازمانی )1989( كاربردی بودن استعاره ها 

را در تبیین چهره پیچیده سازمانی نشان داد؛
شدن  رشته رشته  و  تخصص گرایی  علوم:  سایر  روش های  و  دستاوردها  یافته ها،  از  استفاده   .2
بیش ازحد و روزافزون علم به صورت مباحثه و مناظره تمایل به استفاده از مفاهیم و یافته های 
مناسب از سایر رشته ها را تقویت كرده است. مفاهیمی چون تئوری آشوب )Levy, 1994؛ الوانی 
و دانایی فرد، 1381( از ریاضیات و هواشناسی، تئوری كوانتومی )Overman, 1996؛ افجه ای و 
حمزه پور، 1393( از فیزیک، سازمان های فركتالی2 )Nonaka et al., 2014( از هندسه و حكمت3 

سازمانی )Katzenbach & Smith 2015؛ مرادی، 1394( از فلسفه و الهیات از این دسته اند.
اگرچه برخی از پژوهشگران همچون لوین4 )1998( و هچ5 )1998(، بدیهه سرایی سازمانی  را 
یک استعاره جدید برای توصیف برخی از سازمان ها می دانند اما رویكرد غالب این است كه اگرچه 

1. Organizational Improvisation
2. Fractal Organization
3. Wisdom 
4. Lewin
5. Hatch
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ظاهری شبیه به استعاره های سازمانی دارد اما در گفتمان سازمانی بر چهارچوب یا پس زمینه ای 
داللت دارد كه برخی از سازمان های پیشرو آن را اجرا كرده اند.

مطالعات مربوط به بدیهه سرایی - اصطالح بداهه نوازی مناسب تر است چراكه مطالعات موجود مفهوم 
آن را از موسیقی جاز گرفته اند- كه در محیط سازمانی انجام شده است، حاكی از آن است كه این مفهوم 
می تواند خواسته های مطلوبی را در جهت تقویت نوآوری، تیم های توسعه محصوالت جدید، پویایی بین 
.)Leybourne et al., 2014( فرهنگی سازمانی، تغییر سازمانی و حافظه سازمانی را به دنبال داشته باشد

فارسی  ادب  و  بدیهه سرایی كه در شعر  آیا مفهوم  این است كه  پژوهش  این  پرسش اصلی 
بلی،  اگر  دارد؟  سازمانی  بدیهه سرایی  در  گفتمان شكل گرفته  به  ورود  توان  دارد،  سابقه طوالنی 
براساس بدیهه سرایی در شعر و ادب فارسی چه معیاری برای ارزیابی آن در محیط سازمانی وجود 
دارد و سازمان ها چه الزامات و چه توانمندی هایی برای عملیاتی كردن بدیهه سرایی سازمانی نیاز 
دارند؟ هدف از پژوهش پیِش رو عالوه بر تالش برای بومی سازی مفهوم جدیدی كه بر مبانی كم تر 

شناخته شده موسیقی جاز در ایران شكل گرفته، تالش در جهت توسعه مفهومی آن است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بدیهه سرایی در شعر و ادب فارسی: عالمه دهخدا همراه با تعریف واژه بدیهه، آن را به نقل از 
دیگران این گونه تعریف می كند )لغت نامه دهخدا، واژه بدیهه(:

ناگاه و نااندیشیده گفتن چیزی و یا خواندن شعری؛ هر چیزی كه بگویند و یا بكنند بدون تأمل 
و تفكر و بدون یادآوری و فی الفور؛ ناگاه؛ بخیال خود؛ زودانداز )ناظم االطباء(. بدون اندیشه سخن 
گفتن یا شعر سرودن، نیندیشیده )فرهنگ فارسی معین(. در اصطالح بلغاء آن است كه منشی یا 
شاعر كالم را بی رؤیت و فكر انشاء كند و این را ارتجال نیز نامند )از كشاف اصطالحات الفنون(. 
انشای شعری یا لطیفه ای بحسب مقتضای مقام بی فكر و تأمل )از آنندراج(. گفتن سخنی یا شعری 
آنندراج(. گفتن سخنی یا شعری بی تهیه،  )از  یا لطیفه ای بحسب مقتضای مقام بی فكر و تأمل 

ُچست گویی.
بنابراین بدیهه گویی یا بدیهه سرایی آن است كه شاعر و خطیبی بی تأمل و اندیشه و تفكر قبلی و 
به مناسبت وضعیت، شعری بسراید و سخنی به موقع ادا كند یا خطبه ای یا نامه ای انشاء كند كه مورد 
تحسین همگان واقع شده و دال بر استادی وی باشد )حاكمی، 1382(. در میان ایرانیان بدیهه سرایی 
نشانه طبع و قریحه شاعری و تبحر در آن بوده است، شعرخوانی كه از روزگار قدیم در آئین های رسمی 
و جشن های خصوصی رواج داشته است از همین دسته به شمار می روند )حاكمی، 1382(. اهمیت آن 
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در آثار نوشتاری ایران به حدی بوده است که نظامی عروضی مقاله دوم خود از »چهار مقاله« را بدین 
امر اختصاص داده است و در این باره می نویسد: اما باید دانست بدیهه گفتن رکن اعلی است در شاعری 
و بر شاعر فریضه است که طبع خویش را به ریاضت بدان درجه رساند که در بدیهه معانی انگیزد که 
سیم از خزینه به بدیهه برون آید و پادشاه را حسبِ حال به بطبع آرد... و شعرا هرچه یافته اند از صالت 
معظم به بدیهه و حسبِ حال یافته اند... و هیچ بهتر از بدیهه گفتن نیست که بِبدیهه طبع پادشاه خّرم 
گردد و مجلس ها برافروزد و شاعر به مقصود رسد؛ و آن اقبال که رودکی در آِل سامان دید همه از 

بدیهه سرایی و زودشعری کس ندیده است )نظامی عروضی، 1327، 48-57(.

چند مثال از بدیهه سرایی در ادبیات فارسی، کارکرد و نتایج آن به شرح زیر آورده می شود:

آورده اند وقتی بهار جوان بعد از مرگ پدر مطرح شد و مدعی عنوان ملک الشعرایی، برخی در 
قوت طبع شعر او تردید کردند و او را به امتحانی بسیار دشوار مکلف نمودند. امتحان از این  قرار بود 
که بهار می بایست در مجلسی حضور پیدا کند و با واژه هایی که به او گفته می شد، از خود رباعی 

بسراید: با 4 واژه: تسبیح، چراغ، نمک و چنار )بهار، 1368، بیست ودو(:
با خـرقه و تسبیـح مرا دیـد چو یار      گفتـا زچـراغ زهـد نیــاید انــوار

کس شهد ندیده است در کان نمک      کس میوه نچیده است زشاخ چنار
با  ارزیابی کرده و گفته اند که  را  او  آورده اند که  این چنین  نیز داستانی  برای جامی  همچنین 

کلمات: چراغ، غربال، نردبان و ترنج فی البداهه دوبیتی بسراید )زین الدین شجره، 1338(:
ای گشته چراغ دولتت بدر منیر     غربال شده سینه اعدات زتیر

 برپلـه نردبـان هـــمت پـای نه     زاوج فلک تـرنج دولت برگیر
نظامی عروضی خصیصه های الزم برای بدیهه سرایی را این گونه احصا کرده است:

بدین منظور شاعر باید سلیم الفطره1، عظیم الفکره2، صحیح الطبع3، جیدالرویه4 و دقیق النظر5 
باشد، در انواع علوم متنبع6 باشد و در اطراف رسوم مستطرف7، زیرا چنان که شعر در هر علمی به 
کار همی  شود، هر علمی در شعر به کار همی رود... اما شاعر بدان درجه نرسد اال در عنفوان جوانی 

1. پاک سرشت 
2. بزرگ اندیش

3. درست قریحه 
4. نیکو تفکر و تامل

5. باریک بین
6. بهره مند

7. چیز نویی را پیدا کردن
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و در روزگار جوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و ده هزار كلمه از آثار متأخران پیِش 
چشم كند )نظامی عروضی، 1327، 47(.

ورود مفهوم بدیهه سرایی به محیط سازمانی: در دهه 1920 شامپلفور بداهه كاركنان را یک دامنه 
مشخص از رفتارهای ابتكاری كه كاركنان از خود نشان می دهند و تا حدی انگیزه های آنی خالقیت 
كاركنان را تأمین می نماید، تعریف كرده است. این امر باعث می شود كه آن ها بتوانند كارهای روزمره 
.)Cunha & Cunha, 2010( و تكراری را تحمل كرده و بازدهی كار را در سطح قابل قبولی نگه دارند 

لوین )1998( ورود این مفهوم را به گزارش ساالنه شركت لگو1 نسبت می دهد كه تیم مدیران 
عالی این شركت را همچون گروه نوازندگان جاز به تصویر می كشد كه مدیرعامل شركت در حال 

نوازندگی ساكسیفون است. 
اما اصطالح بدیهه سرایی سازمانی كه در میانه دهه 1990 به سرعت مطرح شد تالشی در جهت 
تعمیِم یافته های علمی موسیقی به حوزه سازمانی بود تا راه حل های جدیدی را در راستای اقدامات 
متناسب با عصر جدید سازمانی ارائه دهد )Jambekar & Pelc, 2007(. استیو السی2 یكی از 
:)Cunha & Cunha, 2010( نوازنده های ساكسیفون جاز بدیهه سرایی را این گونه تعریف می كند

همیشه در لبه ای از ناشناخته ها قرار داشتن و آماده واكنش سریع بودن هست، وقتی شما در 
این شرایط حركتی انجام می دهید این به معنای آن است كه شما در تمام این سال ها خود را آماده 

كرده اید و این تمام آمادگِی شما و ادراك شماست برای پَِرش درون ناشناخته ها.
تعریف بدیهه سرایی سازمانی: بدیهه سرایی سازمانی كه بر الزام نوآوری، خالقیت، وفق پذیری 
و مدیریت در شرایط متالطم تأكید دارد )Klien, Biesenthal & Dehlin, 2015( را می توان 
و  فوری  عكس العمل  قدرت  یا  و   )Moorman & Miner, 1998( عمل  حین  برنامه ریزی 
تصمیم گیرِی درست در شرایط پیش بینی نشده تعریف كرده و آن را ابزاری دانست كه به وسیله آن 
سازمان بتواند در شرایط بحرانی، منابع )عاطفی، شناختی و اجتماعی( و مخازنی را كه در دست دارد 
به بهترین شكل ممكن برای انجام بهینه امور به كار گمارد )مشبكی و پورین محمد، 1385(. كمبود 
زمان را مهم ترین بُعد بدیهه سرایی سازمانی دانسته اند كه می تواند اقدام عاجل سازمانی، بدون فرصت 
و راحتِی پیش بینی مشكالت احتمالی را شكل دهد )Boyer, 2009, 13(؛ بنابراین بدیهه سرایی یک 

.)Crossan et al., 2005( انتخاب هوشمندانه است نه یک رفتار تصادفی و اتفاقی
وجه شباهت و تفاوت بدیهه سرایی سازمانی با برخی از مفاهیم سازمانی: تفاوت بین نوآوری و 

1. LEGO Corporation
2. Steve Lacy
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خالقت با بدیهه سرایی را در ماهیت خودانگیز بودن )بدون برنامه و قصد قبلی( و بی  درنگ بودن 
 .)Chelariu, Johnston & Young, 2002( عنوان كرده اند )درست همان موقع كه مورد نیازند(
 Vera & Crossan,( البته نوآوری با نتیجۀ نهایی معنا می یابد درحالی كه بدیهه سرایی فرایندگراست
2005(. بدین معنی كه بدیهه سرایی نوآوری در زمان حال است برخالف واحدهای تحقیق وتوسعه كه 

به صورت طوالنی مدت، منحصر به یک واحد خاص و نتیجه گرا به دنبال نوآوری هستند. بدیهه سرایی 
سازمانی نوآوری را فوری و در سراسر سازمان جستجو می كند و تمركز اصلی بدیهه سرایی سازمانی نه 
بر پیامد آن بلكه بر انجام و اجرای خالقانه ترین گزینۀ در دسترس است؛ بنابراین بدیهه سرایی توانایی 
ایجاد تركیب جدیدی از منابع، رویه ها، ساختارها و منابعی است كه بتواند سازمان را با تغییرات هم نوا 

.)Barrett, 1998( سازد
ضرورت بدیهه سرایی سازمانی: من كینس و استیل1 )2006( با پیمایش 156 شركت بزرگ به 
این نتیجه رسیدند كه 100% مدیران اجرایی گهگاه تصمیم های راهبردی را بدون توجه به جدول 
زمانِی از پیش تعیین شده و یا جلسات تصمیم گیری اتخاذ كرده اند، آن ها نشان دادند كه در عمل، 
برنامه ریزی راهبردی كه در تاریخ های تجویزی و معمواًل ساالنه  اتفاق می افتد، غالبًا به فعالیت های 
مقدماتی و ابتدایی ای چون بودجه بندی و برنامه ریزی سرمایه محدود شده و تقریبًا 11% مدیران 
اجرایی كاماًل متقاعد بودند كه برنامه ریزی راهبردی به تالش های آنان اعتبار می بخشد؛ در بقیه 
موارد بر انفصال برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری تأكید داشتند. آنچه معمول است این كه چنین 

برنامه هایی از لحظاتی پس از ایجاد شدن منقضی می شوند.
و  كرده  تصدیق  را  راهبردی  برنامه ریزی  افسانه  واقعیت هایی  چنین  دلیل  به   )2001( ویک2 
در مقابل، راهبرِد اقدام بر اساس بدیهه سرایی را پیشنهاد می كند؛ یعنی سرمایه گذاری كمتر روی 
برنامه های راهبرِد پیش گو و در مقابل طرح ریزی و سرمایه گذاری بیشتر روی دانش عمومی، توانایی 
از مهارت ها، اعتماد به درك و شهود و مهارت و  اجرای تجزیه وتحلیل سریع، یک خزانه بزرگ 

زبردستی در تصمیم گیری.
می داند.  سازمانی  بدیهه سرایی  ضرورت  را  سازمانی  تغییر  جدید  رویكرد  یک   )2009( بایر3 
رویكرد رایج تغییر سازمانی )فرایند تغییر لوینی( كه فرایند سه مرحله ای 1. از حالت انجماد درآوردن؛ 
دوره های  بر  یعنی  می كند  پیشنهاد  را  درآوردن  انجماد  حالت  به  دوباره   .3 حركت؛  و  تغییر   .2
مناسبت  می كند؛  تأكید  كوتاه مدت(  تعادل های  )عدم  سازمانی  انقالب های  و  ثبات  طوالنی مدِت 
1. Mankins & Steele
2. Weick
3. Boyer
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چندانی با واقعیت سازمانی امروزی كه همه چیز در همه زمان ها تغییر می كند، ندارد چراكه زمانی 
در دست نخواهد بود تا منتظر طرحی ماند، اثرات آن را مشخص كرد و اینكه چگونه اجرایی خواهد 
شد را تبیین كرد و سازمان هایی با چنین تغییرات روزمّره ای سازگار خواهند بود كه بتوانند با ایده 

.)Crossan et al., 2005( بدیهه سرایی كنار بیایند

روش شناسی پژوهش

این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی است چراكه سعی در توسعه مفهوم بدیهه سرایی سازمانی 
دارد و به لحاظ ماهیت یک پژوهش كیفی است كه مهم ترین بخش آن بر اساس نظریه زمینه ای1 
و  فارسی  ادبیات  دو گروه علمی  بین  در  پژوهش  این  است.  انجام شده  از مصاحبه  استفاده  با  و 

مدیریت اجرا شده است. 

جدول 1: مشخصات کلی دو گره انتخابی برای تبیین بديهه سرايی در شعر فارسی و تعمیم نتايج به 
مطالعات سازمانی

مشخصات کلیگروه

مصاحبه با 6 نفر عضو هيات علمی: 2 نفر با درجه استادی، 3 نفر با درجه زبان و ادبيات فارسی
دانشياری، 1 نفر با درجه استادياری

مديريت
گروه كانونی متشکل از 11 دانشجوی دكتری: 9 دانشجوی مديريت بازرگانی، 
2 دانشجوی مديريت صنعتی، تاييد نتايج توسط 2 نفر با درجه استادی رشته 

مديريت بازرگانی

مفهوم  از  خالصه ای  فارسی  ادبیات  گروه  استادان  با  نیمه ساختارمند  مصاحبه های  از  قبل 
بدیهه سرایی سازمانی و ریشه های شكل گیری آن در حدود 500 كلمه آماده شد. با مراجعه به یكی 
از دانشكده های ادبیات از استادان درخواست مالقات و انجام مصاحبه شد كه پس از 6 مصاحبه 
رابطه جدیدی  یا  )در تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، ویژگی  داده ای حاصل شد  اشباع  نیمه ساختارمند 
حاصل نمی شد(. برای شروع مصاحبه پس از معرفی خود، با بیان هدف پژوهش یعنی بومی سازی 
می توان  اساسًا  و  شكل گرفته  جاز  موسیقی  اساس  بر  غرب  در  كه  سازمانی  بدیهه سرایی  مفهوم 
ریشه های قوی تری از آن را در آثار نوشتاری غنی فارسی مشاهده كرد و با در اختیار قرار دادن 
خالصه تهیه شده از مفهوم بدیهه سرایی سازمانی، اعتماد و عالقه مصاحبه شونده برای اختصاص 

1. Grounded Theory
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وقت مناسب ایجاد می شد. پرسش های آماده شده زیر در حین مصاحبه ها پرسیده می شدند:
1. بدیهه سرایی سازمانی در تاریخ ادبیات ایران چه جایگاهی دارد؟

2. مشخصه های اصلی بدیهه سرایی كدام هستند؟
3. افراد بدیهه سرا معمواًل چه مشخصاتی دارند؟

4. بدیهه سرایی معمواًل در چه شرایط و زمان هایی امكان بروز بیشتری داشته است؟
5. بدیهه سرایی چه منافع یا زیان هایی ممكن است برای فرد بدیهه سرا به دنبال داشته باشد؟

تجزيه و تحلیل داده و يافته ها

پس از مصاحبه و در كمتر از 24 ساعت به دقت و واژه به واژه مصاحبه های ضبط شده تایپ 
شدند. این مرحله نخستین قدم برای تجزیه وتحلیل داده ها در گراندد تئوری است. گراندد تئوری 
موردمطالعه،  موضوع  پیرامون  شناخت  كسب  برای  است  روشی  و  است  اكتشافی  پژوهش  یک 
موضوع یا موضوعاتی كه قباًل پژوهش جامعی در مورد آن ها انجام  نشده و دانش ما در آن زمینه 
محدود است )مبینی دهكردی و ابراهیمی، 1395(. محتوای مصاحبه ها در قالب گراندد تئوری با 
تجزیه وتحلیل  انتخابی  و كدگذاری  باز، كدگذاری محوری  و كوربین كدگذاری  استراس  رویكرد 

شدند )استراس و كوربین، 1385(:
الف( كدگذاری باز: مصاحبه ها به كوچک ترین گزاره های معنادار یا مفهومی كه از گفته های 
مصاحبه شونده قابل درك باشند، تقسیم شدند و به هر معنی درك شده كدی اختصاص داده شد. 
با مقایسه مكرر، كدهای مفهومی مشابه با یک نام مشترك اسم گذاری شدند. جدول )2( كدهای 

اولیه پرتكرار را نشان می دهد.
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جدول 2: مفاهیم کدگذاری شده و تکرار آن ها در مصاحبه با 6 عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی

کد خبره
123456عنوان کد

**يک رسم پسنديده، قدمت بديهه سرايی در ايران
**يک مشخصه بااهميت فرهنگی، ويژگی منحصربه فرد ايرانيان

*كم تر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است
******فی الفور، سرعت

******دقت، فرصت، حسب حال، مقتضی
******تازگی، عدم تقليد

******برانگيختن تعجب ديگران، نشانه تبحر و استادی
****قدرت مضاعف بديهه سرايی

**معنای واال، خلق ادبی
***اثرگذاری آن بر مخاطبان

*****باريک بينی، نکته بينی، روابط بين پديده ها، نوآوری، ديد متفاوت با ديگران
****تيزهوشی، ذكاوت، بينش قوی

******آمادگی تخصصی: فن بالغت و عروض و آثار پيشينيان 
******آشنايی با علوم مختلف )تاريخ، جغرافيا، رياضيات، نجوم، طبيعيات(

*وسعت ديد، ذهن آزاد، زندگی چندبعدی، تجربه زياد
***جرأت، شهامت

*روابط حسنه با ديگران
****طبع مّلی، شعردوستی جمعی

****فرهنگ قوی، ميراث ادبی قوی
**حمايت پادشاهان، تشويق نزديکان، حمايت اطرافيان

*مجالس شاد، برقراری آزاد و راحت ارتباط با همديگر
*****عيار و مشخص شدن قدرت سخنوری فرد، چند مرد حريف بودن

****نتايج مالی كالن، تشويق همگانی
*ريسک باال

ب( كدگذاری محوری: هدف از كدگذاری محوری ایجاد رابطه بین مفاهیم و ایجاد مقوله ها 
است. مقوله ها سطح انتزاع بیشتری دارند و به ساخت نظریه نزدیک ترند. كدگذاری در این مرحله 

نیز با استفاده از مقایسه مفاهیم و با توجه به ارتباط نهفته در مفاهیم صورت می گیرد.
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جدول 3: مقوله ها و خرده ها: مقوله های به دست آمده از گروه بندی مفاهیم اولیه

خرده مقوله هامقوله

مفهوم بديهه سرايی

حسبِ حال بودن
فی الفور بودن يا بدون آماده سازی

نو و تازگی
معنای واال

نشانه استادی

توانمندی های افراد بديهه سرا

دانش عمومی زياد و بهره گيری از علوم مختلف
باريک بينی

پاک سرشت و نيکو تفکر بودن
ذوق و قريحه باال

كسب تجربيات فراوان از آثار متقدمان
هوش و ذكاوت باال
نوآوری و مبدع بودن

تسلط بر فن عروض و بيان

شرايط الزم برای بديهه سرايی
عدم ترس از عواقب

مجالس پرنشاط
تاريخ و تمدن پربار

نتايج بديهه سرايی
مورد اقبال مجلس قرار گرفتن

نتايج مالی كالن و خارج از انتظار

نمونه ای از گزاره های مصاحبه ها و کنار هم قرار دادن آن ها 

از شاخص های  پژوهش  فرایند  نحوه  و  اطالعات  بررسی و چک كردن  پیگیری،  در  توانایی 
غالبًا  به همین دلیل   .)1389 )نیک نشان،  می آیند  به حساب  كیفی  تحقیقات  اعتبار  و  روایی  اصلی 
شواهدی از مصاحبه ها كه مبنای كدگذاری های باز قرار گرفته است، ذكر می شود. در زیر برخی از 
گزاره هایی كه به طور مشخص مفاهیم و مقوله ها از آن اقتباس شده اند، آورده شده است. در جدول 

)3( نیز خالصه ای از آن را ارائه می دهد.
مقوله »مفهوم بدیهه سرایی«: یكی از مصاحبه شوندگان عنوان می كند كه »بدیهه سرایی یعنی 
سرعت و دقت؛ فرد بدیهه سرا فرصت فكر كردن ندارد و همان لحظه كه از او خواسته می شود 
باید شعری بسراید« دیگری عنوان می كند »حسبِ حال و مقتضای  و یا موقعیت ایجاب می كند 
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موقعیت بودن ویژگی ذاتی بدیهه سرایی است كه ارزش چنین شعرهایی را چند برابر می كند«. یكی 
از استادان نیز بیان می كند كه »بدیهه سرایی تكرار آنچه گفته و یا نوشته شده، نیست بلكه خلق 
و سرودن شعر جدیدیست. نو و تازه بودن آن را از بر خواندن شعر متمایز كرده و بر آن برتری 
می دهد«. مصاحبه شونده دیگری عنوان می كند كه »معنای واال آن را از گفته های عادی و روزمّره 
جدا می كند، بدیهه سرایی یک واكنش كالمی نیست بلكه گفته هایی كاماًل حساب شده و دقیق اند«. 
مصاحبه شونده دیگری عنوان می  كند »زمانی می توان گفته یا رفتاری را فی البداهه دانست كه نشانه 

استادی و تبحر گوینده باشد، تحسین دیگران را برانگیزد و مدتی چند بر شنونده اثرگذار باشد«.
مقوله »توانمندی های افراد بدیهه سرا«: »فرد بدیهه سرا بایستی از دانش عمومی زیاد و از علوم 
مختلف بهره مند باشد«؛ »شاعر بدیهه سرا باید گنجینه غنی ای از روابط بین پدیده ها، لغات مصطلح در 
علوم مختلف، آشنایی زیاد با تاریخ و جغرافیای منطقه، نجوم، علوم دینی و علوم طبیعی داشته باشد، این 
امر كمک می كند شاعر به راحتی با لغات بازی كند و بر اساس وزن انتخابی، به بهترین نحو و سریع ترین 
زمان ممكن شعر خود را بسراید«؛ »فرد بدیهه سرا باید باریک بین و دقیق باشد، روابط و شرایطی را درك 
كرده كه دیگران از دیدن آن عاجز بوده و نمایان كردن آن ها اعجاب و تحسین آنان را برانگیزد«. »فرد 
بدیهه سرا باید از آثار دیگران تجربیات فراوانی كسب كرده باشد تا با بهره گیری از توصیفات آن ها از 
موقعیت های مشابه، منبع الهام بخشی در اختیار داشته باشد«، »تسلط بر فن عروض و بیان بدیهه سرایی 
را به كمال می رساند، اگر نكته بینی های مناسب و مسجع از لحاظ وزنی نیز پخته باشند و موجب تحسین 
خاص و عام می گردد«؛ »اشعار بداهه ای تأثیر بسیاری از ناخودآگاه و سرشت انسان می گیرند، بنابراین 
شاعر باید بسیار به تزكیه نفس پرداخته و پاك سرشت و نیكو تفكر باشد. این امر باعث می شود مفاهیم 
بدون پیش زمینه ای خاص و محدود در ذهن او تداعی شوند«. »بدیهه سرا باید نوآور و مبدع باشد. چراكه 
بدیهه سرایی چیزی فراتر از تقلید صرف بوده، بلكه نوآوری جزء الینفک آن به شمار می رود. بدین منظور 

شاعر باید بتواند فراتر از مرزهای فكری عادت شده بیندیشد و شعر بگوید«.
مقوله »الزامات شكل گیری بدیهه سرایی«: یكی از استادان عنوان می كند كه »بدیهه سرایی 
فرهنگی قوی و نهادینه شده از شعر و شاعری در بین مردم را می طلبد. بدیهه گویی و ظرافت طبع را 
در میان مردمانی می توان پیدا كرد كه دارای ادبیاتی كهن و پربار بوده باشند و بدیهه سرایی گنجینه 
ذوق و ظرافت طبع مردمی بوده كه در راه علم و ادب زحمات زیاد كشیده اند«. یكی از استادان با 
بازتعریف داستان زیر شهامت و جرأت را مهم ترین عامل شكل گیری بدیهه سرایی می داند »روزی 
سلطان محمود غزنوی برای گردش به باغ بزرگی كه خارج از شهر داشت، رفت. از همراهان پرسید: 
از شعرا چه كسی همراه ماست؟ عده ای را نام بردند. همه آنان را احضار نموده و گفت: می خواهم 
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از پله های عمارتی كه در وسط باغ است، باال روم و میل دارم شاعری برای من شعری بسراید؛ 
به نحوی كه وقتی در پله اول پای می گذارم، مصرع اولش را كه هجو و زننده باشد و مستوجب قتل 
بخواند تا شدیداً خشمگین شوم و چون در پله بعدی پای نهادم، مصرع دیگری بگوید كه مصرع 
اول را به مدح تبدیل كند. هركس بتواند پاداش بزرگی دارد، ولی اگر در این كار عاجز بماند، گردنش 
تاریخی گفت«. استاد دیگری عنوان می كند »بدیهه سرایی در  را خواهم زد، اسدی طوسی شعر 
خلوت و تنهایی و یا مجالس خشک و شكننده كمتر رخ می دهد بلكه بیشتری ظهور آن در مجالس 

پرنشاطی است كه ارتباط بین افراد راحت بوده و جّو دوستی برقرار باشد«.
مقوله »نتایج بدیهه سرایی«: یكی از استادان عنوان می كند »اشعاِر فی البداهه به سرعت تولید 

می شوند به همین دلیل نتایج مبهم یعنی مثبت یا منفی شدید را به دنبال دارند«.
ج( كدگذاری انتخابی: در این مرحله مقوله های اصلی انتخاب شده و پیوند آن ها با دیگر مقوله ها 
مشخص می شود. تفسیر و بیان رابطه ها میان مقوله های اصلی و دیگر مقوله ها با توجه به مدل 
ارائه شده پژوهش صورت می گیرد، چراكه در كدگذاری محوری اساس كدگذاری انتخابی صورت 

می گیرد )استراس و كوربین، 1385، 119(.

12    
 
 

 

 

 

 

 

گیریمدلبرآمدهازمصاحبهبااساتیدگروهادبیاتفارسیبرایتبیینفرایندشکل :7شکل
 البداههاشعارفی

سراییدرشعروادبفارسیبهمحیطسازمانیتعمیمنتایجمدلبدیههبحثو
بطه   1ای استدالل قیاسی یطا اسطتدالل اسطتعاره    فارسی با یاتسرایی در ادب تعمیم نتایج بدیههقابلیت 

دانشجوی دکتطری   یازدهمتشکل از  در طول یک سمینار درسی در یک گروه کانونیمحیط سازمانی 
و مطدل   گرفتطه  قطرار  یبررسط  مطورد دقیقه  11بازرگانی و صنعتی( به مدت های  مدیریت )با گرایش

دانشگاهی گروه مطدیریت   استاد دوتوسط  آمده دست بهنتایج  .با اجماع گروه شکل گرفت شده یلتعد
 است: این مرحله بح  شدههای  یافتهدر ادامه  .ید قرار گرفتیاستادی( مورد تا)

 

 

 "سراییدرشعرفارسیمفهومبدیهه"لهامازباا"سراییسازمانیمفهومبدیهه"

 خطار  از   تیط فعالشطاعران  سطرایی   همچون بدیهطه  یسازمان ییِسرا ههیبد بودن:الفورفی
 نشطده  بینی پیش های به ضرورت ییگو پاسخ یبراهای قبلی  که در کنار برنامهاست برنامه 
 ،ردیگ یصورت م

 ِمانند اشعار  یسازمان ییسرا ههیدب :بودنتیزمانوموقعیمقتضابودنیاحالحسب
 یاگر عمطل و اقطدام   و ندیآ یبه وجود م تیزمان و موقع اتیالبداهه، متناسب با مقتض یف

 .شود میمحسوب  یانحراف ینباشد، اقدام راستا همزمان  یمقتضابا باشد و  امهخار  از برن

                                                 
1. Analogical Reasoning  or Metaphorical Reasoning 

 یانسراهایبدیههتوانمندی
 

سرایی:بدیههمفهوم
 الفور بودن فیط  -
 حال بودن حسبط  -
 نو و تازگیط  -
 استادی ط نشانه -

 

 دانش عمومی باال

 بینی باریک

 سرشت بودن پاک

 باال وق و قریحهذ

 تجربیات باال از متقدمین

 هوش و ذکاوت باال

 نوآوری و مبدع بودن

 و بیان تسلط بر عروض

سراییشرایطالزمبرایبدیهه
 

 سراییبدیههنتایج

 تاریخ و تمدن

 مجال  پرنشاط

 عدم ترس

شکل 1: مدل برآمده از مصاحبه با استادان گروه ادبیات فارسی برای تبیین فرايند شکل گیری اشعار 
فی البداهه
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بحث و تعمیم نتايج مدل بديهه سرايی در شعر و ادب فارسی به محیط سازمانی

قابلیت تعمیم نتایج بدیهه سرایی در ادبیات فارسی با استدالل قیاسی یا استدالل استعاره ای1 به 
محیط سازمانی در یک گروه كانونی در طول یک سمینار درسی متشكل از یازده دانشجوی دكتری 
بازرگانی و صنعتی( به مدت 90 دقیقه مورد بررسی قرار گرفته و مدل  )با گرایش های  مدیریت 
تعدیل شده با اجماع گروه شكل گرفت. نتایج به دست آمده توسط دو استاد دانشگاهی گروه مدیریت 

)استادی( مورد تایید قرار گرفت. در ادامه یافته های این مرحله بحث شده است:

“مفهوم بديهه سرايی سازمانی” با الهام از “مفهوم بديهه سرايی در شعر فارسی”

● فی الفور بودن: بدیهه سرایِی سازمانی همچون بدیهه سرایی شاعران فعالیت خارج از برنامه 
است كه در كنار برنامه های قبلی برای پاسخ گویی به ضرورت های پیش بینی نشده صورت می گیرد.

اشعار  مانند  سازمانی  بدیهه سرایی  بودن:  موقعیت  و  زمان  مقتضای  یا  بودن  حسبِ حال   ●
فی البداهه، متناسب با مقتضای زمان و موقعیت به وجود می آیند و اگر عمل و اقدامی خارج از برنامه 

باشد و با مقتضای زمان هم راستا نباشد، اقدامی انحرافی محسوب می شود.
كرده  ادا  سخنی  فی البداهه  فرد  یک  كه  می شود  عنوان  زمانی  باشد:  برجسته  و  منطقی   ●
است كه اثبات استادی گوینده باشد و شگفت حاضرین را برانگیزد؛ اقداماتی در قالب بدیهه سرایی 
به  اتمام( پاسخ قابل قبول و برجسته  از  بعد  نتایج آن ها  )نه  اجرا  سازمانی می گنجند كه در زمان 

تغییرات محیطی تفسیر شوند.
● استفاده از حداكثر توان و استعدادهای سازمانی: همان طور كه فرد بدیهه سرا از تمام خزاین و 
توانایی های خود در لحظه استفاده می كند، سازمان بدیهه سرا نیز با بسیج همگانی از تمام تجربیات 

و منابع خود استفاده می كنند.
● انطباق با تغییرات در حین حفظ تعادل سازمانی: »تغییرات لوینی« برای انطباق سازمان با 
محیط، برنامه های بلندمدتی كه دربردارنده دوره های فشار و عدم تعادل بود را پیشنهاد می كند، اما 

مفهوم بدیهه سرایی، سازمان را آماده می كند كه بتواند به راحتی با تغییرات هم نوا شود.

شرايط الزم برای ايجاد بديهه سرايی سازمانی با الهام از شعر پارسی

● توانایی درك و شناسایی سریع تغییرات: همان طور كه در اشعار بدیهه سرایی باریک بینی 

1. Analogical Reasoning or Metaphorical Reasoning
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اساسی است؛ براِی بدیهه سرایی سازمانی نیز باید ابزارهای پایش محیطی را تقویت کرد. سیستم های 
اطالعاتی مناسب، پایش جایگاه فعلِی سازمان در محیط بازار، پیگیری رقبا و خواسته های نوظهوِر 

مشتریان و... برای داشتن این توانمندی اساسی اند.
انسانی: برای  از مهارت های  با متخصص ماندن یعنی خزانه متنوع  دانش عمومی هم زمان   ●
شعرخوانی بداهه ای در کنار علم عروض، بر بهره گیری از علوم مختلف تأکید می شود؛ برای بدیهه سرایی 
سازمانی نیز باید بین دانش عمومی و تخصصی تعادل ایجاد کرد؛ گنجینه متنوع از مهارت های انسانی 

چنین خواسته ای را محقق می کند.
● حافظه غنی درون سازمانی و برون سازمانی: همان طور که یادسپاری اشعار و آثار متقدمان 
برای بدیهه سرایی اساسی است، ثبت و درونی سازی تجربیات شرکت و سایر سازمان های فعال در 

صنعت یا صنایع مشابه برای تشخیص راه های مناسب اساسی است.
● توانایی تجزیه وتحلیل سریع راه حل ها: اگر حاضرجوابی دالِّ بر هوش و ذکاوت شاعر است، 
واکنش بهتر و سریع تر در بدیهه سرایی سازمانی از نشانه های زیرساخت های قوی در تجزیه سریع 
از  خارج  تشکیل سریع جلسات  اعضای سازمانی،  اخذ مشارکت  توانایی  است.  موجود  گزینه های 

برنامه و ایجاد و به کارگیری سیستم های خبره چنین امری را تسریع می کند. 
● انسجام، هماهنگی و اعتماد بین اعضا: جّو سازمانی مبتنی بر دوستی و نبود جبهه گیری های 
بر منافع  تأکید اعضا  را راحت کرده و برعکس  به راه حل سریع  بینشی رسیدن  بخشی، حزبی و 

فردی، بخشی و... در این مسیر مانعی بزرگ به حساب می آید.
● توانایی فنی و سیستم های منعطف: توانایی فنی باال قدرت بدیهه سرایِی سازمان ها را باال 
می برد، چراکه سیستم های با کاربردهای چندگانه و منعطف هم گزینه های موجود و در دسترس 
سازمان را باال می برد و هم اجازه می دهد سازمان با استفاده از سیستم موجود به صورت خالقانه و 

مقرون به صرفه تصمیمات گرفته شده را اجرایی کند.
● جریان اطالعاتی کارا و اثربخش: ابزارهایی همچون شبکه های درون سازمانی روزآمد و یا 
شبکه های اجتماعی که مورد استفاده تمام اعضا باشد هماهنگ کردن بخش ها و اعضای سازمانی 
را در راستای گرفتن و اجرای تصمیم های تسهیل می کند. در بدیهه سرایی سازمانی »چرخه توسعه 
تصمیم« وجود دارد که با تصمیم اولیه شروع می شود و با اصالحات بعدی به کمال می رسد. اگر 
سازمان جریان اطالعاتی مناسبی در اختیار داشته باشد هم در تصمیم های جدیِد فی البداهه و هم 

در اصالح نواقص اجرایی می تواند از آن بهره گیرد.
● آموزش کارکنان در قبول تغییرات و اطمینان منابع انسانی از رعایت شأن و جایگاهشان: 
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پذیرفتن تغییر مهارتی است كه باید در كاركنان ایجاد شود و اقناع آن ها بر اینكه در این تغییرات 
به  تغییر  از  نیست. شاید ترس اعضای سازمانی  آسانی  ماند، كار  اعضا در كنار هم خواهند  همه 
ترس آن ها از شأن و جایگاهشان برگردد؛ بنابراین باید ُحسن نیت سازمان در رعایت شأن و حفظ 

جایگاهشان بایستی برای كاركنان اثبات  شده باشد.

پيش زمينه های کلی برای شكل گيری بديهه سرايی سازمانی با الهام از شعر پارسی

● بازبینی ترس از شكست: همان طور عدم ترس از عواقب، جزئی از الزامات بدیهه سرا بودن 
است و البته همگان نه منتظِر بهترین شعر موجود بلكه شعری مطلوب و قابل قبول اند، بدیهه سرایی 
از سازمان هایی كه توانایِی تحمل احتمال شكست را داشته و مدیران ارشد سازمان از روش های 
كم تر تجربه شده حمایت كنند، بروز می كند. یک فرهنگ خرده گیر، مقصریاب، تنگ نظر و مدیر 
در  بدیهه سرایی  نهایی  نتایج  برساند.  سازمانی  بدیهه سرایی  به  را  ضربه  بیشترین  می تواند  محور 
هاله ای از ابهام قرار داشته و نهایت سعی آن اقدام عاجِل مناسب است كه نتیجه را به بعد موكول 
خواهد كرد )مأمور به وظیفه است نه مأمور به نتیجه(؛ بنابراین تأكید بیش ازحد بر موفقیت درنهایت 
برنامه ای،  و  طرح  هر  اصلِی  نتیجه  شدن  تبیین  تا  چراكه  شد،  خواهد  منجر  سازمانی  سقوط  به 

تاریخ مصرف آن ها به سر خواهد رسید.
چشم  به  مجالسی  در  فی البداهه  اشعار  كه  همان گونه  تخت:  ساختار  و  حداقلی  رسمیت   ●
می خورند كه به بزرگان )شاه و یا صاحب مجلس( اجازه چنین كاری داده باشد و در مجالس بسیار 
ارتباط بسیار مشكل باشد، شكل نمی گیرند، كاغذبازی و  رسمی و یا در مكان هایی كه برقراری 
نامه نگاری نیز قاتل اصلی بدیهه سرایِی سازمانی است و آن را در نطفه خفه خواهد كرد. ساختارهای 
و  اجماع  گرفته،  صورت  به راحتی  ارتباطات  سازمان ها  این  در  چراكه  بدیهه سرایی اند  مولّد  تخت 

اشتیاق نسبت به تغییر زودتر حاصل خواهد. 
● استقبال از فعالیت های نوآورانه در بین سازمان ها: اگر بدیهه سرایی را به مللی باید منتسب 
كرد كه تاریخ و تمدن پرباری داشته باشند، به همان نسبت بدیهه سرایی سازمانی را باید در محیط ها 
شكستن  و  نوآوری  و  بوده  چابک  و  سریع  آن  سازمان های  غالب  كه  كرد  جستجو  بازارهایی  یا 

الگوهای عادت شده در میان سازمان ها كار پسندیده ای باشد.
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 ،ای و برنامه طرحهر  یِاصل هجیشدن نت نییتا تب چراکهمنجر خواهد شد،  یسقوط سازمان
 .دیبه سر خواهد رس ها آن مصرف تاریخ

 به چشم  یالبداهه در مجالس یاشعار فگونه که  همان تحداقلیوساختارتخت:یرسم
در مجال   و داده باشد یکار نیچن ه( اجازمجل  صاحب ای)شاه و  خورند که بزرگان یم

گیرند،  هایی که برقراری ارتباط بسیار مشکل باشد، شکل نمی بسیار رسمی و یا در مکان
فطه خفطه   است و آن را در نط یسازمان ییِسرا ههیبد یقاتل اصلنیز  ینگار و نامه یکاغذباز

ارتباططات   هطا  سطازمان  نیدر ا چراکهاند  ییسرا ههید بدتخت مولّ یخواهد کرد. ساختارها
  زودتر حاصل خواهد. ریینسبت به تغ اقیصورت گرفته، اجماع و اشت راحتی به

 بایطد  مللطی  را بطه  سطرایی   بدیهه اگر:هابینسازماندرهاینوآورانهاستقبالازفعالیت
سرایی سطازمانی   بدیههبه همان نسبت  ،و تمدن پرباری داشته باشندتاریخ  منتسب کرد که

 بطوده سریع و چابطک   ی آنها که غالب سازمان جستجو کرد یهاییا بازار ها محیطدر  دبایرا 
 .باشد ای ها کار پسندیده در میان سازمانالگوهای عادت شده  شکستننوآوری و و 
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 نو و تازگی

 استفاده از حداکثر توان
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 حفظ تعادل
 

 دانش عمومی سازمانی

 تفسیر تغییرات محیط
 

 تحلیل سریعو تجزیه
 انسجام و اعتماد بین اعضا 
 های منعطف سیستم 

 جریان اطالعاتی کارا

 آموزش پذیرش تغییرات

شرایطالزم:
 

 نتایجوپیامدها

 محبوبیت نوآوری در بازار

 بازبینی ترس از شکست
 ساختار تخت و حداقلی 

 غنی درونی و برونی افظهح
 

 هایالزم:توانایی

شکل 2: مدل بومی شده بديهه سرايی سازمانی بر اساس شعر و ادب پارسی

نتايج بديهه سرايی

یكی از نقاط ضعف پژوهش در مورد بدیهه سرایی در شعر فارسی این است كه همواره بر نتایج 
كالن مالی و اجتماعی بدیهه سرایی تأكید شده و اساسًا شكست های بداهه گویی را به بدیهه سرایی 
-كه آن را یک مفهوم كاماًل مثبت دانسته اند- نسبت نداده اند. كونها، كونها و كاموچی1 )1999( آثار 
مثبت بدیهه سرایی را انعطاف و انطباِق به موقع با تغییرات محیطی، یادگیری و پیامدهای اثربخش 

می دانند. بایر )2009، 32 و 33( اثرات منفی آن را این گونه بیان می كند:
شود.  زوال  و  پیچیدگی  افزایش  از  حلزونی  روند  یک  به  منجر  است  ممكن  بدیهه سرایی 
همان طور كه بدیهه سرایی جاز كه در برخی از مواقع به نظر نمی رسد، بتواند آهنگ و ترانه خود را 
كنترل كند؛ یادگیری سودار از راه حلی كه بدون هیچ تضمینی كه بهترین گزینه ممكن بوده است، 
به خزانه پاسخ ها و واكنش های آینده اضافه شود و بالعكس مقاومت در مقابل یک فرصت اساسی 
)تله فرصت( زمانی كه سازمان نتوانسته است از ایده ای كه از طریق بدیهه سرایی به آن دست یافته 
بهره برداری الزم را بگیرد و بنابراین بی اعتمادی نسبت به بدیهه سرایی و بدبینی نسبت به شهود 
بََدویت دارد. در مقابل  از ایجاد  ایده ای زود رها خواهد شد، چراكه ظاهری  ایجاد می شود. چنین 
1. Cunha, Cunha & Kamoche
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اعتیاد به بدیهه سرایی نیز یک آفت محسوب می شود یعنی زمانی ممكن است كه نتایج مثبِت به بار 
آمده از بدیهه سرایی، برنامه ریزی كارآمد را در جاهایی كه می توانست مثمر ثمر باشد را عقیم نماید.

نتیجه گیری

بدیهه سرایی سازمانی به عنوان یک مفهوم جدید مراحل تكاملی خود را طی می كند كه این 
پژوهش نیز در این مسیر انجام شده است. این مهم با مرور پیشینه این مفهوم در دو زمینه ادبیات 
فارسی و نظریه های سازمانی، انجام مصاحبه های نیمه ساختارمند با استادان گروه ادبیات فارسی، 
دستیابی به مدل بدیهه سرایی در شعر فارسی و سرانجام با كمک گرفتن از گروه كانون برای تعمیم 

نتایج به محیط سازمانی به دست  آمده است.
تعمیِم یافته ها از ادبیات فارسی به مطالعه های مدیریت نشان داد كه در صورتی می توان اقدامی 
را “فی البداهه” نامید كه بتوان آن را با چند معیار ارزیابی كرد: 1. فی الفور باشد؛ یعنی فرایند رسمی 
برنامه ریزی را طی نكرده باشد؛ 2. حسبِ حال و مقتضای موقعیت باشد؛ 3. نو و تازه باشد و جزو 
رویه های معمول سازمانی به حساب نیاید؛ 4. حداكثر توان سازمانی در زمینه موردنظر استفاده شود؛ 
5. در راستای انطباق با محیط باشد؛ و 6. تعادل سازمانی در حین اقدام حفظ شود. این شاخص ها 
با تعاریف كلین، بیزنتال و دهلین1 )2015( و مورمن و ماینر2 )1998( و به طور خاص با تعریف بایر 
كه با مرور ادبیات مبتنی بر بداهه نوازی در موسیقی جاز به این نتیجه می رسد كه »بدیهه سرایی 
سازمانی بر فوری بودن، بهره گیری از تمام منابع در دسترس، بدون برنامه ریزی، بدون طرح و قصد 
باالیی  هماهنگی  دارد«  داللت  بودن  موقعیت  مقتضای  خودبه خودی،  و  خلق الساعه  بودن،  قبلی 
دارد كه این نتیجه نشان از همخوانی ریشه های بدیهه سرایی در شعر فارسی با گفتمان برآمده از 
موسیقی جاز دارد. مزیت آن نسبت به تعاریف موجود عالوه بر تكمیل آن یعنی تأكید بر »ابتكاری 
یا نو و تازه بودن اقدام« و »حفظ تعادل سازمانی« كه در تعاریف موجود به صورت ضمنی اشاره 
شده اند، در این است كه به صورت طبقه بندی شده و عینی تر، مقدمات شاخص سازی برای ارزیابی 

آن را فراهم كرده است كه این امر مدیون كدگذاری های روش داده بنیان است.
غنی  حافظه  آن ها،  موقع  به  تفسیر  و  محیطی  تغییرات  از  آگاهی  سازمانی،  عمومی  دانش 
بین  اعتماد  و  انسجام  موجود،  راه حل های  سریع  تجزیه وتحلیل  برون سازمانی،  و  درون سازمانی 
اعضای سازمانی، سیستم های منعطف، جریان اطالعاتی كارا و آموزش نیروها به پذیرش تغییرات، 

1. Klien, Biesenthal & Dehlin
2. Moorman & Miner



120

10
3 

پي
پيا

 ـ 
1 

اره
شم

 ـ 
97

ار 
 به

3 ـ
1 

وره
| د

و توانمندی های اصلِی شناسایی شده برای داشتن قدرت بدیهه سرایی در سازمان هاست. این یافته ها 
تكمیل كننده نتایج مشبكی و پورین محمد )1385( است.

سه پس زمینه یا الزام 1. بازبینی ترس از شكست؛ 2. ساختار حداقلی و 3. استقبال از فعالیت های 
نوآورانه در بین سازمان ها شناسایی شده اند. براون و ایزنهارد1 )1998( نیز زمانی كه مشخصه های 
بر  واقع  در  زمان خود می دانند  با  ارتباط  و  بودن  نیمه ساختارمند  را  بدیهه سرا  سازمان های  اصلی 
الزامات بدیهه سرایی تأكید می كنند. مفاهیمی در ارتباط با مقوله استقبال از فعالیت های نوآورانه در 
بین سازمان ها در پژوهش های موجود كم تر دیده می شود كه در این پژوهش برجسته شده است. 
بدیهه سرایی معمواًل در مناطقی رواج می یابد كه رویكرد موجود در جامعه تمجید  همان طور كه 
بدیهه سرایی است، می توانیم با احتیاط چنین پیشنهاد كنیم كه الزم است بر نوآوری و پاسخ گویی 
اینكه  تا  شود،  تقدیر  و  تمجید  بدیهه سرا  سازمان های  از  شود،  تاكید  داخلی  بازارهای  در  سریع 

تسریع كننده ای برای بدیهه سرایی سازمانی در سطح كالن باشد.
یا  فرصت  )پیچیدگی،  بیرونی  محرك های  كه   )1999( هچ  دیدگاه  با  ارائه شده  كلی  مدل 
شانس( و محرك های درونی )دیدگاه های جدید و مدل های ذهنی، جریان ها( را جرقه های شروع 

بدیهه سرایی سازمانی می داند، تناسب الزم را دارد.

پیشنهادها

اگر بدیهه سرایی )در شعر فارسی( یا بدیهه نوازی )در موسیقی جاز( را استعاره ای برای تفسیر 
سازمانی  گروه های  هماهنگی  لزوم  و  گروه ها  سطح  در  بداهه نوازی  بگیریم،  درنظر  سازمان ها 
به معنای یک كلیت(  )سازمان  بدیهه سرایی در سطح سازمانی  اما  را خواهد داشت  معنا  بیشترین 
تناسب معنایی بیشتری خواهد داشت كه بر چابكی و انطباق بیشتر با محیط تأكید خواهد كرد، اما 
اگر بدیهه سرایی و بدیهه نوازی را یک چهارچوب سازمانی درنظر بگیریم، هردو مفهوم واحدی دارند 
كه بر آمادگی سازمان ها برای پاسخ های فوری تأكید می كنند و با توجه به اینكه در عصر تغییراِت 
سریع، تكیه صرف بر برنامه ریزی راهبردی و حتی برنامه ریزی های عملیاتی و تفسیر و تجویز تمام 
اقدامات سازمانی در قالب رویه های پیش بینی شده در قوانین برنامه های سازمانی، می تواند توانایی 
سازمانی را در استفاده بهینه از فرصت های محیطی و یا مقابله با تهدیدهای جدید را به بند كشیده 
سازمان ها  مدیران  به  قابل قبول  راه حلی  ارائه  مقام  در  داده؛  كاهش  را  ناشناخته ها  با  سازگاری  و 
پیشنهاد می شود كه با تقویت توانمندی ها و اجرای الزامات بدیهه سرایی سازمانی سعی نمایند خود 

1. Brown & Eisenhardt
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را برای سازگاری با پیش بینی نشده های بازار آماده تر كنند تا بتوانند از آن به عنوان عاملی در افزایش 
بهره وری سازمانی خود استفاده كنند.

محدودیت كنونی مفهوم بدیهه سرایی سازمانی: یكی از نقاط تاریک جریان بدیهه سرایی به طور خاص 
در بدیهه سرایی در شعر و ادب فارسی و تا حدودی گفتمان شكل گرفته بدیهه سرایی سازمانی این است كه 

مطالعات كمی بر شكست های بدیهه سرایی و تاثیر بدیهه سرایی بر اقدامات آتی انجام شده است.
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Abstract
A review of organizational improvisation concept, which entered from 
jazz music into organizational studies and was well-accepted, reveals 
that there are strong roots and rich records of this concept in Persian  
poetry. Indigenous improvisation concept not only facilitates the  
introduction of organizational improvisation to Iranian managers, but 
also is an opportunity to develop its conceptual frameworks. In order 
to generalize results to organizational settings, this interdisciplinary, 
qualitative research was conducted based on the grounded theory  
method and interviews with Persian literature professors as well as 
a focal group of Ph.D. management students. Results suggest that 
in order to strengthen organizational improvisation, which leads to 
responsive, agile and balanced organizations, development of some 
organizational resources should be taken into consideration, such as: 
general knowledge and diverse skills, promotion of tools for quicker  
interpretation of environmental changes, internal and external  
organizational memory, infrastructures needed for rapid analysis of 
existing options, coherence and trust among employees, flexibility  
of provision and supply systems, improvement of organizational  
information flow, and finally, improvement of change acceptance 
skills in human resources. In addition to these capabilities, the  
emergence of organizational improvisation requires creation of  
exploratory culture and a minimal organizational structure with an 
external environment which encourages innovation, breaks habitual 
boundaries and fosters organizational improvisation.
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