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 حكمت که آنجا از. است شياافز به رو یسازمان و یتيريمد مباحث در حكمت تیاهم :دهیچک

 ،آن یریکارگهب ةو الزم است در سازمان تیعامل موفق ،یو اخالق یاوج قضاوت عقالن عنوانبه
 شده است از نگاه یسع پژوهش نيخاص است، در ا یانهیزم یبرا ژهياستفاده از دانش و

کل استان  یهاهکارکنان ادار پژوهش، یآمار ةجامعبه سازمان پرداخته شود.  محورحكمت
 یآمار ةنمون عنوانبه ،ینسب یاطبقه روش ازاستفاده  بانفر  381 که بودند نفر( 7،941) همدان

 .است یشيمایپ -یفیتوص ،کاربردی و از لحاظ روش ،از لحاظ هدف پژوهشانتخاب شدند. 
 یطراح یبرا. دشاستفاده  یسؤال 62ای  از پرسشنامه ،یدانیاطالعات م یآور جمع یبرا

نشان داد از پنج  ریمس لیمدل تحل جيتان در سه مرحله استفاده شد. یدلف کیاز تكن ،امهپرسشن
 ،«یاخالق اصول» ،«تيريمد و یرهبر سبک» ریچهار متغ ،یپانل دلف یمورد توافق اعضا ریمتغ
بر سازمان  یمثبت و معنادار ریتأث ،«گیری تصمیم و قضاوت» و «دانش تيريمد و یریادگي»

 ،پژوهش جينتا ،تيدرنها شد. رفتهيپذ زین رهایخود متغ نیب شدهفيتعر رابطة. دنرمحور دا حكمت
 .شد منجر محوراز سازمان حكمت یمدل ةبه ارائ
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 مقدمه
جديدی مواجه ساخته   هایچالش با را هاسازمان خاص، های ويژگی داشتن دلیلبه حاضر قرن

های پیشرفته و  یورافن درگیر تطابق با ،ها در سراسر جهانکه سازمان طور هماناست. 
توجه  1حكمتبه  جلو، به پیشرویسازمان برای  ةنظرياقتصاد جهانی هستند،  بسیارهای  چالش
های دانش و مهارت بهتوانند  می حكمتاز طريق پرورش  تنها ،است. رهبران و کارکنان کرده

از دانش، تفكری  فراتر، متحك .یرندرا فراگ هاآن ةخالقان کارگیریبه روشو  کنند توجهمرتبط 
بلندمدت  ۀهای مورد نیاز برای اطمینان از آيندو ويژگی کندیم تشويقرا  است که ظرفیت الزم

اگر افراد در عمل  که است آن بر اعتقاد(. 2007 يلی،دهد )کسلر و با ها را ارائه میسازمان
 يراز ؛را داشت 2محور متتوان انتظار وجود سازمان حك می ،سازمانی خود به حكمت توجه کنند

 انتخاب توانايی تنها نه ،سازمانی حكمت. هاستسازمان اولويت ،حكمت دانش، جایبه امروزه،
 آوری، جمع توانايی بلكه ،کند می بیان را خاص موقعیت يک در مناسب دانش کاربردنبه و مؤثر
 نه حكمت بنابراين، ؛گیرد میدربر را سازمانی قبول قابل ابزارهای با دانش اين ارتباط و کردنيكی
 باشند، حكیمانه عمل دنبال به کارکنان اکثريت اگر بلكه ،شود می داده نسبت افراد اعمال به تنها

 . شودمی محورحكمت ،کل يک عنوانبه سازمان
 امروزه. است دانش از فراتر چیزی حكمت که دهدمی نشان حكمت به مربوط ادبیات مطالعة

 کارکنان دانش و سواد سطح باالرفتن رغمعلی دولتی، هایهادار جمله از هانسازما از بسیاری در
 هاسازمان و شودنمی استفاده عمل در درستیبه دانش اين از ،شايد و بايد کهآنچنان مديران، و

 دقیق مطالعة و بررسی با ،عبارتیبه. کنند استفاده احسن نحوبه ،افراد دانش از اندنتوانسته
 برای افراد دانش از اندنتوانسته هاسازمان اين چرا که آيدمی پیش لؤاس اين ،دولتی های اداره
 تا است هشد تالش پژوهش اين در ،بنابراين ؛باشند داشته ایبهینه ۀاستفاد خود عملكرد بودبه
 بررسی تحكم ةدريچ از ،کشور دولتی هایهادار ۀنمايند عنوانبه همدان استان کل هایهادار
 سازمان و حكمت ابعاد بررسی با بتوان شايد و است دانش از فراتر گام يک ،حكمت که چرا د؛نشو

 بسیاری ،(2007) بايلی و کسلر اعتقاد به زيرا داد؛ پاسخ فوق سؤال به هاهادار اين در محورحكمت
 ؛شود تهنگريس آنها به حكمت ةدريچ از که شودمی مشخص زمانی هاسازمان مهم مسائل از

 ،درنهايت و شود پرداخته محورحكمت سازمان بر تأثیرگذار عوامل به است هشد سعی ،بنابراين
 بسیار ةسابق ،سازمان و مديريت ۀحوز در حكمت بررسی که آنجا از. دشو ارائه زمینه اين در مدلی
 تعريف نبالد به بیشتر ،اندشده انجام زمینه اين در تاکنون که هم هايیپژوهش و ندارد زيادی

                                                 
1. Wisdom  

2. Wisdom-based organization 
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 از مدلی تاکنون اينكه اول: دارد بسیار اهمیت جهت چند از حاضر پژوهش ،اندبوده حكمت ۀساز
 شودمی انجام تحقیقی چنین که است بار نخستین برای و است نشده ارائه محورحكمت سازمان

 از بعضی ،جديد ةريچد اين از نگاه شايد اينكه دوم ؛است زمینه اين در مدلی ةارائ دنبال به که
 بررسی زاويه اين از هاسازمان تاکنون که چرا دهد؛ کاهش يا کند حل و شناسايی را هامشكل
 . اندهنشد

 

 پژوهش اتیادب

 آن فيتعار و حکمت

سازه  نيبه ا یدگاهياز د ،یپژوهشکه هر  شود یمربوط به حكمت مشخص م اتیادب ةمطالع با
متفاوت است. اگرچه  گريكديدرک حكمت با  ،مختلف هایگفرهن در کهیطوربه ؛پرداخته است

 ،و همكاران نگرياستود؛ 2001ندارد )موبرگ،  تعريف حكمت وجود ۀتوافق کلی دربار گونهچیه
 لئون، -)پاسكال 1(، استدالل اساسی1982 تون،ي)کال یارزش یها شامل قضاوت ،حكمت ،(1997
رسد ینظر م. بهشودیم گرفته درنظر ها یژگيو گري( و د1998)استرنبرگ،  2یضمن دانش(، 1990
و  یمونتگمر؛ 1990 کرامر،؛ 1981 چ،ی)گادل است یچندبعد و گسترده اریبس یمفهوم ،حكمت

ممكن است  ؛دانش نباشد از سطح باالتر کي               ممكن است صرفا  مفهوم نيا(. 2002 ،همكاران
(. 2000؛ کرامر، 1990 شر،یو ف رنیبعمل کنند ) ریمس آن در ديبا افراد که باشد یا دهیچیپ ریمس
صالح عموم مردم است  ،میحك فردعمومی يک  ةدغدغ ،حكمت یمفهوم حوزۀرسد در ینظر م به

توان گفت حكمت  (. درنهايت می1982 تون،ي؛ کال1998؛ استرنبرگ، 2000 نگر،ي)بالتس و استود
)بالتس و  شودیم فيتعر انسانفهم و کارکرد  نهايیباال يا  یلیعنوان سطح خبه       عموما 
 (. 1998 ورت،ی؛ س2000؛ کرامر، 2000 نگر،ياستاد
 حق، موافق کالم عدل، ،یدرست ،یراست حلم، علم، یاحكمت به معن ،یفارس لغت فرهنگ در
 رت،یحكمت به معرفت، بص زین هاتيروا در. است آمده دهيپسند فعل انجام و ایاش قيحقا معرفت
معارف، سعادت بشر را  نيا رايشده است؛ ز ریخت امام تفساطاعت خدا و شنا ن،يدر د یآگاه
 حكمت»: ديفرما یم البالغهنهج در)ع(  یعل امام(. 1390 ،و همكاران اني)رنجبر کند یم نیتضم

 (.157)حكمت  «است قتیحق افتني ةزمال حكمت» اي(؛ 80و  79)حكمت  «مؤمن است ۀگمشد
 ةجیسنجش تقوا و نت ةلیوس شناخت، و رفتمع چراغ حكمت»: ديفرما یم زیامام صادق )ع( ن
 «است نفرموده تيعنا یابنده به حكمت از تربزرگ ینعمت ،است و خداوند یصداقت و راست

                                                 
1. Vital reasoning 

2. Tacit knowledge 
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که سخنان را  یکسان همان»: ديفرما یم میحك افراد دربارۀ زی(. خداوند متعال ن1417 ،يی)طباطبا
 آنها و کرده تشانيهدا خدا که هستند ینکسا آنان کنند؛ یم یرویآنها پ نيكوتریو از ن شنوند یم

کالم خدا در  دربارۀگويد: از امام صادق )ع(  (. ابوبصیر مى18 :)زمر «هستند( مانی)حك خردمندان

ََكَثيرَا»فرمايد:  می که 269 ةيآ ،بقره ۀسور ََخَيرَا ََأوَتَي ََفَقَد ََاَلَحَكَمَة ََيَؤَت ََمَن ََ َو  َ  َََ  ََ   ََ َ  َ  ََ  ََ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ   َََ  َ  َ  ََ  َ  ََ  هرکه به) «َ 

معرفت امام و  [حكمت از]فرمود: مقصود  که شنیدم (است ده شدهخیر بسیار دا ،شد داده حكمت
 (.1369 ،ینیکلدوری از گناهان کبیره است که خدا برای آنها دوزخ را واجب فرموده است )

 یرویحكمت را ن ،آن حضرت :آمده است یاز امام صادق )ع( در اصول کاف یریدر تعب نیهمچن
پرداختن و توجه به حكمت  ،نيبنابرا ؛(1379 ،یفهاناص یفي)شر داندیم دنیشيانددرستتعقل و 

 آن دارد.  ۀژيو تینشان از اهم ،ینيو د یدر منابع علم
مد  مفهوم نيا اساس است هشد یسع پژوهش نيدر ا ،مفهوم حكمت یگگستردتوجه به  با

 و شهود از درک، دانش، يیسطح باال ،پژوهش نيا در حكمت از منظور ،نيبنابرا ؛ردینظر قرار گ
 انجامشجاعت تمام  باآن را  ،درست است یافراد است که اگر احساس کنند کار يیاخالقگرا

با  يیبر عملگرا دیتأک شتریمنظور از حكمت، ب ،نيبنابرا ؛رسانندیم ظهور منصةو به  دهندیم
 است.  یدرنظرگرفتن دانش افراد، شهود و اصول اخالق

 

 یسازمان حکمت
. است، ارزشمند انسانی شرفتیپ درکو  طشانیمح باق یبتط یدر کمک به مردم برا حكمت
رهبران جوامع  پرورشو به  دوشیمنجر م یاز زندگ تيرضا بهبودبه  ،تيدرنها حكمت درک

کند که یم انی( ب2000کرامر ) ،(. عالوه بر آن1997 ،و همكاران نگري)استود کندیمکمک 
 شيکه افزا لیدلنيبد است؛دانش شهرون شرفتیجامعه در جهت پ یبرا مفید یمهارت ،حكمت
 شيدلسوزانه و بدون قضاوت افزا روشی به را گريكديتعامل مردم با  يیتوانا ،یفرد حكمت

 یسطوح گوناگون ،یارزش اجتماع نظر از حكمتشود که یآشكار م نیچن هاهجمل ني. از ادهد یم
 ؟ابنديیم طابترا یتيريمد حكمت يا یتجار هایسازمانبه  هاهجمل نياما چگونه ا ،دارد

 شده است. منجر سازمانیدر چارچوب کارکرد  حكمت بررسیها به جواب نيا یبرا وجو جست
شده است.  یاژهيتوجه و ،حكمت به که شودیم مشخص یاسالم و یخيتار منابع یبررس با

 او ازو بعد  نوشتحكمت  ارۀبدر یمطالب ،الدیقبل از م 399 سال در الطوناف مثال، عنوان به
 نيبه ا توانیم تيريحكمت در مد تیاهم بارۀدر. کرد انیب را یعمل و ینظر حكمت زین ارسطو
 اينگردند و  اريشهر لسوفان،یکه ف یزمان تا»: کرداشاره  تيجمهوردر کتاب  افالطون جملة
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 هم به یففلس شكوه با یاسیس عظمت اي نشوند مجهز یفلسف قدرت و روح به ارانيشهر
 ،و همكاران فرديی)دانا «افتي دننخواه یمنيا هایدیپل از هرگز هادولت شهرها،... زدیامیدرن

 تالش، 1980 ةدهدر اوايل  نكهيکرد تا ا دایاز حكمت ادامه پ فيو تعار هاتالش نيا(. 1389
 ،ربا نیاول ی( برا2001) ناو همكار سونیج. شد حكمت یساز مفهوم و تعريف یبرا یاديز
 را یتيريمد حكمت سنجش اسیمق زین( 2003) نولدزير. ندسنجش حكمت را مطرح کرد اسیمق

 انجام محورحكمت سازمان دربارۀ یپژوهش حالبهتا  ها،اسیمق نيا ارائة رغمیعل. داد توسعه
 .است نشده
 سازمانی حكمت که شود می مطرح سؤال اين شد، حكمت به باال در که ای اشاره به توجه با
است و  دهیچیپ اریبس رند،یگ یها م که شرکت يیهامیتصم از یاریطور واضح، بسبه. چیست

دانش  یمبنا ديباکند.  لتریاز اطالعات را ف یاديمقدار ز رندهیگمیاست که تصم ازی        معموال  ن
؛ پیسانو، 1995 ،بارتون -کرد )لئونارد لیکرد و آن را با اطالعات تكم ریگسترده را شناخت، تفس

 یساز و عملكرد، مستلزم ساده یریگ میواقعی تصم نديفرا(. 1992؛ کوگات و زاندر، 1994
 ۀحوزترين که مهمطوریبه ؛هدايت کرد ديرا با طيشرا نيا یدگیچیاطالعات و دانش است. پ

 کيدر  ديرا با دهیچیدانش و اطالعات پ ن،يراه يابد. عالوه بر ا یریگ میتصم نديفرادانش به 
 دارد ازین قضاوت به دانش، یابيارز و یساز ساده نيا. کرد یابيجانبه و گسترده ارزهمهچارچوب 

 . اند پرداخته آن یبررس به محققان از یکم تعداد که
است که آن را  یزیخاص، چ یازمینه یقضاوت، انتخاب و استفاده از دانش خاص برا

کاربردن دانش مناسب بهو ثر ؤمانتخاب  يی، به تواناحكمت. يعنی مینام یم 1«یسازمان حكمت»
 شود می ارائه 1در شكل  یچارچوب ،موضوع نيشدن اروشن یمعین، مربوط است. برا طيدر شرا

را در شناخت  یسازمان حكمتکند و مفهوم  می زيدانش و حكمت را متما ،که داده، اطالعات
 کند. میی استفاده را از دانش خود بكند، معرف نيبهتر تواند یم سازمانچگونه  نكهيا

 

 

 

 
 
 
 

.چارچوبداده،اطالعات،دانشوحکمت1شکل
 2000همکاران،ویرلیب:منبع

                                                 
1. Organizational wisdom 

 داده

 حکمت

 اطالعات

 دانش

رای از دانش باستفاده 
 دستیابی به اهداف

و ترکیب اطالعات تحلیل 
 شدهاستنباط

 دست آمدههای بهدادن به دادهمعنا 

 دست آوردن حقايق خامبه
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مقدم  یاهیفرض. شده تعريف شده است رفتهيپذ ايشده، قطعی  ارائهکه  یزیعنوان چداده به
 استدالل گرانيکرد. د یریگ جهینت از آن اي استدالل یزیچدربارۀ  توانیمآن  براساس که

 شماربهباالتر  ةهای مرتب ای هستند که مواد خام سازه نشدهحقايق درک ها،اند که داده کرده
 اي دارد يیمعناکننده افتيدر یشده است که براپردازش يیها متشكل از داده ،اطالعات .روند یم
و  کسلر)است مربوط به آينده  یهامیتصم اي هااقدام جزء ايشده افتيدر اي یقیمقدار حق کي
قابل انتقال  ،اصطالح اين است که اطالعات نيامعمول از  ۀمهم استفاد یژگيو (.2007، یليبا

درک روشن اطالعات است. اطالعات  ،دانشها ارتباط داد. به بعضی روش آنها را توان یاست و م
 ،1ترعمیق ؛است اين از بیش حكمت. بفهمیم      کامال  را آن تا کنیمرا تحلیل و ترکیب می

 طوربه را هایژگيو نيا ةهم و 8سادهو  7شدهتجربه ،6مبهم ،5روشن ،4مشهود ،3آشكار ،2تر گسترده
 بیشتر، هایداده باشیم، داشته آن از که تعريفی هر است، بهتر زندگی هدف، اگر. دارد همزمان
 شرکت موفقیت اي( 1991 دورن،)ون  فردی سعادت به       لزوما  بیشتر دانش يا بیشتر اطالعات
بنابراين، عالوه بر داده و اطالعات و دانش، آنچه سعادت بشر را  ؛شود نمی منجر (2001)شريج، 
                                                                   حكمت است. حكمت برتر از دانستن صرف است و قطعا  چیزی کامال  متفاوت را  زند، یرقم م
 (.2007 بايلی، و)کسلر  گیرددربرمی
 سازمان، ساختار در که است نيا سؤال است، ینسازما امروز، انسان یزندگ نكهيا به توجه با

 توان یم ايآ و است استوار حكمت بر ها سازمان انیبن ايآ. است برخوردار یگاهيجا چه از حكمت
 رگذاریتأث یهالفهمؤ تا است نيا دنبال به حاضر پژوهشکرد؟  یطراح محورحكمت یها سازمان

 .دکن یرا معرف محوربر سازمان حكمت
 

 هشپژو نةیشیپ

محدودی صورت گرفته است  یهاپژوهش ،سازمان و مديريت ۀحكمت در حوز بارۀدر کلی طوربه
 شود. که در اين قسمت به آنها اشاره می

. هدف کلی دادانجام  «روابط و توسعه ارزيابی،: حكمت»عنوان  با یپژوهش( 1998) شدالک

                                                 
1. Deeper  

2. Broader 

3. Apparent 

4. Evident 

5. Lucid 

6. Nebulous 

7. Experienced 

8. Naive 
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. بود شدهبار روابط فرضحكمت و بررسی اعت ةحكمت، توسع ۀپديد جامع بررسی مطالعه، اين
و  ای چندبعدی است که محل اتصال دانش تخصصی سازه ،حكمت داد نشان تحقیق اين نتايج
های شناختی عملی و اجتماعی عمومی است.  خواهانه و توانايی بردباری و ترقی شناختیسبک

 .ارندگذ می ریثتأحكمت  بر ،نداکنندهلتسهی نظربه که یعواملهمچنین نتايج نشان داد 
سازمانی: واقعیت يا  ۀساز يک عنوانبه حكمت»عنوان  با( 2000ديگر استونز ) یپژوهش در

حكمت در رفتار و تفكر رهبران رسمی و غیر رسمی  که به اين نتیجه رسید «علم معانی بیان
 .دارد وجود سازمان ساختار و فرهنگسازمان، همچنین 

 ةمطالع»عنوان  بابرای حكمت مديريتی  يک مقیاس ةارائ یراب یپژوهش( 2003) رينولدز
از ديدگاه  را حكمت مديريتی آن،انجام داد که در  «حكمت مديريتی مديران اجرايی آمريكا

 مقیاس ةتوسعدر جهت  راگام  نینخست یو. کردبررسی  آمريكا متحدۀمديران اجرايی اياالت 
 نییسازه تع نياز ا یعموم یدرک ،یتجرب صورتبهکه  برداشتمديريتی  حكمت سنجش یبرا

منافع  اسیمق کيداشتن  ،شد تعريف و یساز مفهوم ،مديريتی حكمت نكهيااز  بعد زيرا ؛شود
 ادبیات در حكمت به طومرب ويژگی 63 از. کندیم تعیین راسازمان  کي یبرا یتيريحكمت مد
 مريكاآ اجرايی مديران ديد از بود، توجه مورد بیشتر که ويژگی 20 تحقیق اين در موضوع،

 به را رتبه رينت پايین ،«سن» یژگيوباالترين رتبه و  «تفكر توانايی» یژگيو که شد بندی رتبه
 .دادند اختصاص خود

 آن»عنوان  با( 1389) و همكاران فرد دانايی توسط حكمت، زمینة رد داخلی مطالعة اولین

 «ناجا مديران نگاه از مديريتى حكمت ۀدهند شكل ارکان بر تحلیلى: مديريتی ةتجرب و دانش سوى
 جديد عنصر پنج ،مطالعه اين در. رفتگبررسی و نظرسنجی از اساتید و مديران ناجا صورت  یبرا
 فردی درون هایو در دو بعد ويژگی فزودها ،بود کرده شناسايی را عنصر 20 که رينولدز مقیاس به
 .شد دهآزمو فردیبین و

 در حكمت یها مؤلفه لیتحل»عنوان  با یپژوهش(، در 1390) و همكاران رنجبريان
های حكمت را  مؤلفه ،های کمی با استفاده از تحلیل داده «محتوا لیتحل از استفاده با البالغه نهج

 يیالبالغه را تحلیل محتوا ها و کلمات قصار نهج حكمت از حكمت 238شناسايی کردند. آنها 
 ،ترتیببه اين نتیجه رسیدند که به ،يتهای تحقیق را از آن استخراج کردند. درنها و داده کردند

اصلی حكمت هستند که در  ةچهار مؤلف ،اجتماعی و عمل یهاهاصول اخالقی، آگاهی، مالحظ
 .است گرفته صورتبیشترين تأکید بر آنها  ،البالغه نهج

عوامل  نیروابط ب ،حاصل شد یدلف کیکه از تكن یجيپژوهش و نتا ةنیشیپ یبررس از پس
پژوهش مد نظر قرار گرفت که به  ةنیشیپ براساس شتریب زین محورتمسازمان حك بر رگذاریتأث
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و پارساعمل  یدارائ ،یاخالق اصول و یسازمان فرهنگ با ارتباط در. شودیم اشاره آن از یموارد
بر بعد  ،یسازمان فرهنگ مؤلفةاز چهار  که سه مؤلفه دندیرس جهینت نيبه ا ی( در پژوهش1392)

 یشجاع یلیو خل یمشبك نیدارد. همچن یمیمستق ومعنادار  ریتأث ،یاجتماع تیمسئول یاخالق
اخالق  ،آن در که کردند ديیتأ یاجتماع تیمسئول بر را یسازمان فرهنگ ریثتأ یپژوهش( در 1389)

نشان دادند  زی( ن1392) يیو آقابابا یمی. رحشدیمحسوب م یاجتماع تیاز مسئول یجزئ
 یاحرفه اخالق ینیبشیپ تیقابل ،یسازمان فرهنگ یهامؤلفه عنوانبه يیمگرایت و یريپذ سکير

 در( 1388) همكاران و یگودرز. شودیم یکرامت انسان موجب یسازمان فرهنگ زینرا دارند و 
 آنبر خلق دانش و انتقال  ،مستمر یریادگي و میتسه فرهنگ که دندیرس جهینت نيا به یپژوهش

فرهنگ  نیب افتنديدر یپژوهش( در 1388) و همكاران یحمد. دارد یدارمعنامثبت و  ریثتأ
 فرهنگ کهیطوربه دارد؛ وجود یداراو معن میمستق ةرابط ،یریگمیو سبک تصم یسازمان
با سبک  یمشارکت یو فرهنگ سازمان ،یدستور یریگمیتصم سبک با کیبوروکرات یسازمان
که  دندیرس جهینت ني( به ا1389) و همكاران ینیسدارد. ح میمستق ةرابط ،یمشارکت یریگمیتصم

 نيآفرتحول یبر سبک رهبر ،یاو فرهنگ توسعه ،رویپ -رهبر مبادلةبر سبک  ،یفرهنگ گروه
 ةتوسع انیم ةرابط ،یپژوهش در( 2002) کالر. دارد معنادارمثبت و  یریثتأ رویپ -رهبر مبادلةو 

 یدستور سبک از کهیکسان که دیرس جهینت نيه ااو ب د؛کر ديیرا تأ یریگمیو سبک تصم یاخالق
 .شوندیم غافل یاخالق اصول از کنند،یم استفاده یشتریب

 

 پژوهش یشناسروش
محور  حكمت سازمانبر  رگذاریتأث یهامؤلفهسعی بر آن است تا  پژوهشبا توجه به اينكه در اين 

 یشيمایپ -یفیتوص ،تیهما واز لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش  پژوهش شوند، یمعرف
 .است
 

 ابزار پژوهش

 قیتحق ةنیشیپ و موضوع ادبیات نظری، مبانی به مربوط اطالعات آوری جمع برای تحقیق، اين در
. است شده استفاده اينترنتی های گاهيپا و هاهمجل ها، کتاب بررسی ای، کتابخانه ةمطالع روش از

از آنجا که تاکنون در  .است پرسشنامه ق،یتحق نيا در نیز یدانیم اطالعات یگردآور یاصل ابزار
 اتیمفصل در ادب ةبعد از مطالع ،صورت نگرفته است یپژوهش ،محور سازمان حكمت ةنیزم

 بر مؤثر عوامل ديیتأ یبرا ،موجود اتیدر ادب محورحكمت سازمان ابعادموضوع و پس از استخراج 
 استفاده شد.  یدلف کیاز تكن ،محورحكمت سازمان
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  یدلف كینتک

پانل انتخاب  یاعضا عنوانبه ،دانشگاه یعلم تئیه یاعضا و دیاسات از نفر 21 حاضر، پژوهش در
)منطق،  حكمت یفلسف عواملحكمت، از دل  یفلسف اتیو گسترده در ادب قیعم ةمطالع با. شدند

 یتيريمد عامل ده ،قیگسترده و عم ة(، با مطالعکيزیو متاف شناخت ،یشناسيیباياخالق، ز
در  یاصل مؤلفة ده نيا. شداعضا ارسال  یبرا واستخراج  ،محوركمتحبر سازمان  رگذاریتأث

 :است آمده 1جدول 
 

یدلفكیدردوراولتکنمحورحکمتسازمانبررگذاریتأثعوامل.1جدول

مؤلفهفیردمؤلفهفیرد

 دانش تيريمد و یریادگي 6 یاستراتژ و اهداف 1
 یانسان منابع تيريمد 7 تيريمد و یرهبر سبک 2
 افراد نیب روابط 8 یسازمان ساختار 3
 ینوآور و تیخالق 9 یسازمان فرهنگ 4
 یریگ میتصم و قضاوت 10 یاخالق اصول 5

 
 يیهاپرسش ،محورحكمت سازمان بر فوق عوامل یرگذاریتأث زانیم دربارۀدور اول،  در
پانل،  یاعضا انیاتفاق نظر م زانیم نییتع یبرا ،دور اول ةپرسشنام یآورپس از جمع .شد مطرح
نشان داده  wکه با نماد  1کندال یهماهنگ بيکندال استفاده شد. ضر یهمبستگ بياز ضر
 ةرتب دسته نيچندبرای تعیین میزان هماهنگی میان  کهاست پارامتريک  ریغيک آزمون  ،شود می

که چند  یافراد دهد یل نشان مکندا یهماهنگ بيضرشود.  فرد استفاده می اي ءیش nمربوط به 
 قضاوت یبرا را یمشابه یارهایمع یاساس طوربه اند، کرده مرتب آنها تیاهم براساسمقوله را 

  .دارند نظر اتفاق گريكدي با لحاظ نيا از و اند برده کاربهها  مقوله از کيهر تیاهم ۀدربار
پنج مؤلفه )سبک  یاول برادر دور  هاهنمر نیانگیم و کندال یهماهنگ بيضر که آنجا از
(LS) تيريو مد یرهبر

 دانش تيريمد و یریادگي ،4یاخالق اصول ،3(OC) یسازمان فرهنگ ،2
(KM)5، یریگ میتصم و قضاوت (D.M)6 یبعض یهاشنهادیپ براساسدور دوم  در ،بود قبول قابل 

از  یبعض یهاپرسشتعداد  کهیطوربه .داده شد هاؤالاز س یدر بعض يیهارییتغ ،پانل یاعضااز 

                                                 
1. Kendall's Coefficient of Concordance (W) 

2. Leadership Style 

3. Organizational Culture 

4. Ethic 

5. Knowledge Management 

6. Decision Making 
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 یدور اول، پرسشنامه در دور دوم برا یهاهنمر نیانگیم همراه به و شد اديز اي کم ها مؤلفه
کندال  یهماهنگ بيدر حد قابل قبول و ضر هاهنمر نیانگیم ،دوم دور در. شدپانل ارسال  یاعضا

 موجود اتیادب براساس ،رگذاریأثتعوامل  نيا از کيهر دربارۀدر دور سوم  ،نيبنابرا ؛بود 67/0 زین
 یمفهوم مدل ق،یتحق اتیادب درنظرگرفتن با و یآوراعضا جمع یهانظر ان،يپا در. شد ینظرخواه

 . شد یطراح ،قیتحق
 

 يیايپا و يیروا
 یآورجمع از بعد که صورتنيبد. ميدیکرونباخ سنج یآلفا قياز طر را يینها پرسشنامة يیايپا

 :است آمده 2 جدول در آن جينتا که ميکردمحاسبه  را آن نباخکرو یآلفا ،هاپرسشنامه
 

 پرسشنامهکلومکنونیرهایمتغبهربوطمیهاپرسشکرونباخیآلفا.2جدول

هاپرسشتعداد کرونباخیآلفا  فیرد رهایمتغ

 1 تيريمد و یرهبر سبک 7 865/0

 2 یسازمان فرهنگ 7 796/0

 3 یاخالق اصول 10 865/0

 4 دانش تيريمد و یریادگي 10 894/0

 5 گیری تصمیم و حیصح قضاوت 8 812/0

 6 محور حكمت سازمان 20 918/0

 7 پرسشنامه کل 62 971/0

 
و کل  رهایمربوط به متغ یهاپرسش يیايپا شود،یم مالحظه جدول درکه  طور همان
)از نوع  اومحت يیروا ،يیروا نییتع یمبنا نیهمچن. است 971/0تا  796/0 نیب ،پرسشنامه

 بر سازمان رگذاریتأثعوامل  از کيهر یهاشاخصشد  یسع یعنيسازه بود؛  يیروا و( یصور
 یديیتأ یعامل لیتحل قياز طر ،سازه يیسپس روا .ابديانعكاس  یدلف کیدر تكن محورحكمت
 .شدسنجش 
 

 پژوهش یمفهوم مدل
پنج  ،یپانل دلف یاعضا یاهبا اتكا به نظر نیو همچن قیتحق ةنیشیپ و اتیادب یبررس براساس

 .اندنشان داده شده 2که در قالب شكل  شدندمحور استخراج  بر سازمان حكمت رگذاریتأث ریمتغ
 براساس ،محوربر سازمان حكمت ریپنج متغ میمستق آثارذکر شد،  یدلف کیکه در تكن طور همان
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 و ینظر اتیادب مطالعة ساسبرا گريكديبا  رهایمتغ نيا نیو ارتباط ب ديیتأ ،یدلف یاعضا یهانظر
 شد.  میترس ،یتجرب

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 پژوهشمدلمفهومی.2شکل

 
شدند. فرهنگ  دهیسنج يیهاهيگواز نوع مكنون هستند که با  رهایمتغ همة ،فوق مدل در
 ریهم در نقش متغ ،رهایمتغ گريد و وابسته ریمتغ محورمستقل، سازمان حكمت ریمتغ یسازمان

مكنون سازمان  ریابعاد متغ که ذکر است انيشا وابسته بودند. رینقش متغ مستقل و هم در
 هوشیاری، اخالقی، درستكاری اعتماد، جذب استراتژيک، تفكراز:  عبارتند محورحكمت

سؤال  20با  ،مجموع درکه  عملگرايی و دانش تسهیم و کارگیریهب شهودگرايی، عدالتگرايی،
 مطرح پژوهش یبرا هیفرض ازدهي مدل، در رهایمتغ نیب وابطر براساس ،نيبنابرا دند؛ش دهیسنج
  .است شده داده نشان 2 شكل در که دش

 

 آماري  ةنمونو  هجامع
 اداره(، 30) کل استان همدان یهاهادارکارکنان  یتمامشامل  پژوهش،آماری در اين  ةجامع
از فرمول  ،علوم بودحجم جامعه م که آنجا از ،نمونه حجم نییتع یبرا. استنفر  7،941 شامل

 شد. نیینفر تع 367 ،نمونه حجم ،ريفرمول ز براساس واستفاده شد  1کوکران

                                                 
1. Cochran  

H8 + 
 یخالقا اصول

H2 + 

H3+ 

H6 +  

H1+ H5+ 

H4 + 

H9 + 

H10 + 

H11+ 
H7+ 

 یسازمان فرهنگ

 یریگمیتصمو  قضاوت محورحكمت سازمان

 یرهبر سبک

 یریادگي و دانش
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1 96 0 5 0 511 17941 0 05

 

 که آنجا از. آمد دستبهنفر  367وق از فرمول ف یآمار نمونة ،یآمار جامعةتوجه به حجم  با
از افراد ناقص و  یبعض یهاپاسخ رفتیم احتمالو  بود ادي        نسبتا  ز ،پرسشنامه یهاتعداد سؤال

 وجود هاپرسشنامه از یبعض بازنگشتن احتمال نكهيا لیدلبه نیهمچن و باشد لیتحل قابل ریغ
 90) پرسشنامه 407 ،تيدرنها و شد عيتوز یآمار نمونةافراد  نیپرسشنامه ب 450داشت، تعداد 
 نيا یواقع یآمار ةنمون حجم و لیتحل قابل یهاتعداد پرسشنامه کهبرگشت داده شد  درصد آنها(
 همدان استان در کل ادارۀ 30 ،قیتحق یآمار ةجامع نكهيا به توجه با. نفر است 381 پژوهش،
 یهایژگي. وشداستفاده  متناسب یا طبقه گیری نمونه روشاز  ،یآمار ةنمونانتخاب  یراب است،
 آمده است. 3طور خالصه در جدول به ،دهندگان پاسخ یشناخت تیجمع

 
 دهندگانپاسخیشناختتیجمعیهایژگیو.3جدول

التیتحصخدمتةسابقسن تیجنس

 259 مرد

 92 سال 30 -20
 165 سال 10 -1

 19 پلميد

 190 سال 40 -30
 46 پلميد فوق

 76 سال 50 -40
 140 سال 20 -11

 10 سال 50 یباال 122 زن

 194 سانسیل

 103 باالتر و سانسیل فوق 64 سال 21 یباال

 19 نامشخص 12 نامشخص 13 نامشخص - نامشخص

 381 جمع 381 جمع 381 جمع 381 جمع



 ها سازه روايی بررسی براي تأيیدي عاملی تحلیل
 یعامل لیاز مدل تحل ها،پرسش لةیوسبه ریهر متغ یريپذ نییتب زانیم ايسازه  يیروا یبررس یبرا
 جهینت توان ی(، م96/1 ی)باال آمدهدستبه یاستفاده شده است که با توجه به معنادار یديیتأ

 یتمامالزم را دارند و  یاستاندارد( سطح معنادار بي)ضرا یعامل یبارها همةگرفت که 
 (.4)جدول  کنند یم نییتب یخوبرا به قیتحق یرهایمتغ پرسشنامه، یها سؤال
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تأییدیعاملیتحلیلنتایج.4جدول

مربوطه(سؤال)ةیگومتغیر
یعاملبار

(استانداردبی)ضر

یمعناداراعداد

(t-value)

مان
ساز

گ 
هن
فر

) ی
O

C
) 

 76/11 61/0 کارکنان نیب در تالش ةیروح وجود

 61/9 51/0 کار انجام مختلف یهاروش یبررس به کارکنان قيتشو

 76/10 57/0 یکار دشوار یهاتیموقع از استقبال یبرا کارکنان قيتشو

 63/11 60/0 هایریگمیتصم در کارکنان منافع درنظرگرفتن

 79/12 65/0 یشغل فيوظا انجام در کارکنان یآزاد احساس

 02/13 66/0 یهمكار به قيتشو و یگروه کار به دادنتیاهم

 21/11 58/0 رانيمد یسو ازکارکنان  نفساعتمادبه ةیروح تيتقو

الق
 اخ
ول
ص
ا

) ی
E

th
ic

) 

 58/11 57/0 اخالقی هایفضیلت به توجه

 26/12 60/0 عادالنه و حیصح یهاقضاوت

 16/13 64/0 یانسان یهاارزش به احترام و توجه

 04/7 37/0 كديگري با تعامل در اخالقیات به توجه

 01/13 63/0 استراتژيک یهاتصمیم در اخالقی اصول به توجه

 29/13 64/0 سازمان نفعانيذ همةمناسب و احترام به  تعامل

 42/18 81/0 بر آنها رگذاریتأث یهامیتصم در نفعانيذ مشارکت

 89/13 66/0 دنیوی هایلذت کنار در معنوی هایلذت به توجه
 45/14 68/0 اخالقی و اجتماعی هایئولیتمس به توجه

 05/13 63/0 مهم یهامیو تصم هااقدام به نسبت تعهد و يیپاسخگو

ي
دگ
ا

ری
 و ی

يريمد
 ت

ش
دان

 (
K

M
) 

 77/11 57/0 همزمان طوربهاز دانش و مهارت  استفاده

 47/8 43/0 ازین موقع در متخصص و یدانش افراد از استفاده

 64/13 65/0 دانش منبع عنوانبه گرانيد تجربةبه  توجه

 69/12 61/0 افراد هوشمندانة یهاسؤال به نظر دقت

 27/13 63/0 یریادگي جهت در گونهیهمكارو  یهمگان تالش

 19/18 80/0 سازمان درپژوهی(  )اقدام مربیگری هایفعالیت به توجه

 62/17 78/0 تيريمد علم از برگرفته دانش به توجه

 71/18 81/0 دانش مديريت بزارهایا به توجه

 44/17 77/0 سازمانی يادگیری به دادنتیاهم

 93/14 69/0 افراد یها دانسته و ها آموخته کردنیعمل

 و 
ت
ضاو

ق
صم

ت
ریگمی

 ی
) حیصح

D
.M

) 

 37/9 49/0 گیری تصمیم در باتجربه افراد یجمع دانش از استفاده
 18/11 57/0 العاتاط و تخصص براساس گیری تصمیم

 27/10 53/0 و عاقالنه حیصح یهامیتصم گرفتن در یسع

 13/14 69/0 یریگمیتصم یتخصص حوزۀدر  یقبل رانيمد مشارکت
 62/17 81/0 گیری تصمیم در)منطقی(  عینی و ذهنی عوامل به همزمان توجه

 26/14 69/0 گیری تصمیم در همگانی صالح و خیر به توجه

 24/7 39/0 یریگمیتصم در عدالت

 20/11 57/0 اجماع براساس یریگمیتصم
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.نتایجتحلیلعاملیتأییدی4جدولادامة

یر
تغ
م

 

 مربوطه)سؤال(ةیگو
یعاملبار

 (استانداردبی)ضر

یمعناداراعداد

(t-value) 

هبر
ک ر

سب
) ی

L
S

) 

 61/13 65/0 کارها و افراد تيريمد یچگونگ درک
 84/8 46/0 مديران و رهبران شايستةسنجیده و  رفتار

 38/15 72/0 بحران قعامو در همدل مديران وجود

 01/17 77/0 مديران یسو ازو درک ديگران  خودآگاهی

 06/16 74/0 مديران یسو ازاحساسات کارکنان  درک

 99/16 77/0 شجاعت و جسارت داشتن

 65/15 73/0 مديران و رهبران یسو ازاخالقی  هایفضیلت درک

ت
كم
 ح
ان
زم
سا

ر )
حو

م
W

.b
.O

) 

 96/12 62/0 قبل از اتخاذ تصمیم ،اقدام یبراارزيابی پیشنهادهای مختلف  

 93/8 45/0 کارکنان و رانيمد نیب متقابل اعتماد وجود

 21/11 55/0 هایریگمیتصم در نفعانيذ همةمنافع  ندرنظرگرفت

 19/12 59/0 های مختلف قراردادن اطالعات توسط افراد از راه اریدر اخت 

 06/12 58/0 ذهن ترکیب از قبل بحث های جنبه همة بررسی

 84/10 53/0 به عناصر کلیدی در حل مسئله هامشكل تقسیم

 27/13 63/0 دانش بودنرهیذخ قابل

 58/10 52/0 بحران وجودآمدنبهقبل از  ،مسائل یبررس

 98/12 62/0 مديران و اعضا برای سازمان رقابتی محیط بودنمشخص

 19/12 59/0 گذشته یهاهتجرب از کارکنان و مديران استفادۀ

 88/13 65/0 کارکنان توسط دانش میتسه

 79/12 61/0 همكاران میان در اطالعات تسهیم

 98/12 62/0 مديران توسط سازمان درون در منابع عادالنة صیتخص درک

 78/12 62/0 درست  یانجام کارها یشجاعت برا وجود

 14/15 70/0 یاخالق مسائل به رانيمد ژۀيو توجه

 91/11 58/0 مذهبی در سازمان یهااعتقاد تنوع به گذاشتناحترام

 78/11 57/0 درست و ديجد یهادهيا اجرادرآمدنبه

 97/12 62/0 تصمیم  اتخاذ یبرا رسمی غیر های زمینه بودندرک قابل

 99/12 62/0 آن یهابدون تحمیل ارزش ،موقعیت يا مسئله يک ارزيابی

 41/15 71/0 در جلب اعتماد کارکنان  رانيمد یسع

 
شده و از  یطراح ،قیتحق اتیادب براساسکه  دهدینشان م فوق جدول در ذکرشده یهاهيگو

نشان از  هامدل از کيهر یهاشاخصاست.  شده ديیتأخبرگان  یاز سو یدلف کیتكن قيطر
 زین ریمس لیمدل تحل یبرا برازش ۀآمددستبه یها شاخص نیهمچنمناسب آنها داشت.  برازش

 آمده است. 5ها در جدول  شاخص نيدارد. ا قیمناسب مدل تحق برازشنشان از 
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ریمسلیتحلمدلبرازشییکوینیهاشاخص.5جدول

یاصلیهاهیدلفرضمةآمارتیمقبولاریمعبرازششاخص

(Chi square)2 
df

 
2

3 98/2 
1RMSEA RMSEA< 08/0  06/0 

<NFI (NFI)2) هنجارشده برازششاخص  90/0  98/0 
<CFI CFI)3)) تطبیقی برازششاخص  90/0  98/0 

<GFI GFI)4) )برازش شاخص نیكويی  90/0  96/0 
<AGFI AGFI)5)شده )اصالح برازششاخص نیكويی  85/0  81/0 

Critical N (CN) CN >200 78/123 
 

دهد که  نشان می 5کنید، نتايج تحلیل عاملی تأيیدی در جدول  که مالحظه می طور همان

df
2  و 81/0 شدهاصالح برازشنیكويی  شاخص، 96/0 برازش، شاخص نیكويی 98/2برابر با 

 .استهای موجود  تأيید مدل توسط داده انگریب هاشاخص اين. است 98/0تطبیقی  برازششاخص 
شده  انیب یقانون سرانگشت کي صورتبه گرچهاست.  78/123برابر با  CN شاخص نیهمچن
 برازشقبول  یبراتعداد نمونه را  میبتوان تا(، 1983باشد )هلتر،  شتریب 200از  ديبا CNکه  است

 .استقبول  قابل زیمقدار ن نيا ،ميريپذآمار ب یمدل بر مبنا
 

 ریمس لیتحل جينتا قيطرتحقیق از  هاي هآزمون فرضی
 

 
 خالصةنتایجضرایباستانداردواعدادمعناداری.3شکل

                                                 
1. Root Mean Squarerror of Approximation 

2. Normed Fit Index 

3. Comparative Fit Index 

4. Goodness of Fit Index 

5. Adjusted Goodness of Fit Index 

 یاخالق اصول

 یسازمان فرهنگ

 محورحكمت سازمان
 یریگمیتصم و قضاوت

 یرهبر سبک

 یریادگي و دانش

(29/0( ،)30/5) 

(84/0( ،)56/29) 

(81/0( ،)96/26) 

(27/0( ،)02/5) 

(54/0( ،)82/9) 

(38/0( ،)49/8) 

(19/0( ،)02/4) 

(16/0( ،)69/2) 

(58/0( ،)96/10) 

(10/0( ،)63/1) 

(14/0( ،)12/3) 
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 جينتا ۀشدخالصه ،3 شكلد. شو می یبررس هاهیفرض ر،یمس لیتحل مدل براساس ،ادامه در
 نشان را یدر حالت اعداد معنادار نیهمچن ورد استاندا نیحالت تخم در ریمس لیتحل مدل
با  ،یاصول اخالق یبر مبنا ،آن رهبراناست که  یسازمان ،محورحكمت سازمان از منظور د.ده می
 ،یمقتض طيشرا در رامناسب  یهااقدام ،حیصح یهاقضاوت براساسو شهود و  دانش بیترک

 سازمان شود. ديعا ،مطلوب یاجهینت کهیطوربه ؛دهندیم انجام شجاعانه
گذاشته شده است. اعداد سمت  شيدو عدد به نما ،ریهر مس یرو شود،یم دهيکه د طور همان

 زانی)م استاندارد بيضرا ،و عدد سمت چپ در داخل پرانتز یعدد معنادار ،داخل پرانتز در راست
  .دهدیم نشان را( ریثتأ

 ده است.شارائه  6پارامترهای مدل، جدول  برای نمايش بهتر روابط و ضرايب ،در ادامه


کلمتغیرهایمستقلووابستهآثارمستقیموغیر مستقیموآثارةمحاسب.6جدول

کلریثتأمیمستقریغریتأثمیمستقریثتأ(به)وابستهریمتغ(از)مستقلریمتغ

 84/0 ------- 84/0 یاخالق اصول یسازمان فرهنگ

 81/0 ------- 81/0 دانش تيريمد و یریادگي یسازمان فرهنگ

 79/0 69/0 10/0 محور حكمت سازمان یسازمان فرهنگ

 75/0 45/0 29/0 یریگمیتصم و قضاوت یسازمان فرهنگ

 76/0 49/0 27/0 تيريمد و یرهبر سبک یسازمان فرهنگ

 54/0 -------- 54/0 یریگمیتصم و قضاوت یاخالق اصول

 35/0 18/0 16/0 رمحو حكمت سازمان یاخالق اصول

 58/0 -------- 58/0 تيريمد و یرهبر سبک یاخالق اصول

 38/0 -------- 38/0 محور حكمت سازمان دانش تيريمد و یریادگي

 14/0 -------- 14/0 محور حكمت سازمان یریگمیتصم و قضاوت

 19/0 -------- 19/0 محور حكمت سازمان تيريمد و یرهبر سبک

 
بیانگر  ،ضرايب استانداردپرداخته خواهد شد.  قیتحق یها هیفرض یبررس به 3 شكل براساس

 جينتار است. یثتأ يارابطه  یمعنادار ۀدهند نشان نیز معناداری ضرايبمتغیرها بر يكديگرند.  تأثیر
-به ،ها هیفرض ديیتأ اي رد جينتا و یمعنادار بيضرا و استاندارد بيضرا حالت در ریمس لیتحل مدل

 .است دهمآ 7در جدول خالصه  طور
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(هاهیفرضردیایید)تأیاستانداردومعناداریبضرا.7جدول

به ازهیفرض
ضریب

استاندارد
اعدادمعناداری

(t values) 

یاییدأت

ردفرضیه

H1 ديیتأ 56/29 84/0 یاخالق اصول یسازمان فرهنگ 
H2 ديیتأ 96/26 81/0 دانش تيريمد و یریادگي یسازمان فرهنگ 
H3 رد 63/1 10/0 محور حكمت سازمان یسازمان فرهنگ 
H4 ديیتأ 30/5 29/0 یریگمیتصم و قضاوت یسازمان فرهنگ 
H5 ديیتأ 02/5 27/0 تيريمد و یرهبر سبک یسازمان فرهنگ 
H6 ديیتأ 82/9 54/0 یریگمیتصم و قضاوت یاخالق اصول 
H7 ديیتأ 69/2 16/0 محور حكمت سازمان یاخالق اصول 
H8 ديیتأ 96/10 58/0 تيريمد و یرهبر سبک یاخالق اصول 
H9 ديیتأ 49/8 38/0 محور حكمت سازمان دانش تيريمد و یریادگي 
H10 ديیتأ 12/3 14/0 محور حكمت سازمان یریگمیتصم و قضاوت 
H11 ديیتأ 02/4 19/0 محور حكمت سازمان تيريمد و یرهبر سبک 

 
، اعداد معناداری پژوهشده فرضیة يب استاندارد برای شود، ضرا که مشاهده می طور همان

 عاملچهار  ،نيرايبنا ؛شود فرضیه تأيید می يازدهاز  ده مورد يعنی؛ داردرا  (1/96 الزم )بیشتر از
 یریگمیقضاوت و تصم و یاخالق اصول ت،يريمد و یرهبر سبک دانش، تيريمد و یریادگي

 میمستق ریتأث محورحكمت سازمان رب 14/0و  16/0، 19/0، 38/0 زانیبه م بیترتبه ،حیصح
مربوط به دانش و  ،محورحكمت سازمان بر میمستق ریتأث نيشتریب کهیطوربه ؛دارند یمعنادار

 یمعنادار ریتأث میمستق طوربود که به یتنها عامل ،10/0 ریثتأ با یفرهنگ سازمان است. یریادگي
 یاصل مسئلةتوجه به  با بود. 69/0 ،آن مستقیم غیرر یثتأ امانداشت،  محوربر سازمان حكمت
و  میمستق ریغو  میمستق صورتبه محورحكمت سازمان بر مؤثرعوامل  یپژوهش که بررس

 بر نكهيا رغمیعل یسازمان فرهنگ داد نشان جينتابود،  محورمدل از سازمان حكمت کي یطراح
 جاديدر ا ینقش مهم م،یمستق ریغ طوربه ،ردندا یمعنادار میمستق ریتأث محورحكمت سازمان

آن بر  ریتأثو  81/0 ،یریادگي و دانش بر آن یگذارریتأث زانیچرا که م د؛ردا محورسازمان حكمت
 جينتا. است 29/0و  27/0 ،84/0 ،بیترتبه ،حیو قضاوت صح یسبک رهبر ،یاصول اخالق

ان بر  ریتأثو  54/0 ،حیصح یریگمیبر قضاوت و تصم یاصول اخالق ریتأثنشان داد  نیهمچن
 یعامل م،یمستق ریغ صورت بهو چه  میمستق صورت بهاخالق چه  یعنياست؛  58/0 ،یسبک رهبر

 و نداکرده اشاره آن به یاديز شمندانياند که یانكته است؛ محورحكمت سازمان بر گذارریتأث
سازمان  يیمدل نها نتوا یم آمدهدستبه جينتا براساس. نداکرده یمعرف حكمت یربنايز را اخالق
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و خط  معنادار ریتأث ۀدهندنشان ،)خطوط ممتد استخراج کرد 4شكل  صورت بهرا  محور حكمت
 است(. معنادار ریغ ریتأث ۀدهندنشان ،نیچنقطه
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 محورمدلنهاییسازمانحکمت.4شکل

 
و پس  را دارد (38/0) ریتأث نيشتریب ،یریادگي و دانش مؤلفة ،شودیکه مالحظه م طور همان

 یمعنادار ریتأث زین یفرهنگ سازمان ؛ردیگیم( قرار 19/0) تيريو مد یرهبر سبک مؤلفة ،از آن
 .ردندا محور حكمت سازمان بر

 

 یشنهادهاو پ گیري نتیجه
 نظربه که گاهیديدشد.  ستهينگر ديجد یدگاهياز د ،به مديريت و سازمان پژوهش،اين  در
مديريت و  ۀای جديد در حوز که سازه -حكمت. دربربگیرد را سازمان از کاملی ابعاد رسد می

حكمت  ،یاز بعد فلسف ،قیتحق نيا در. کندیمکمک زيادی به مديران و سازمان  -سازمان است
 ،یشناس یيبايمنطق، اخالق، ز ةيکه بر پنج پا شد فيرفتار تعر کياز  ینوع ،یو سازمان یتيريمد

 ،یابعاد فلسف نيبود که از درون ا نيهدف ا ،حاضر پژوهشت. در استوار اس کيزیشناخت و متاف
بر  نظرکه به -یتيريمد ریاز استخراج ده متغ پس. دشو یمحور بررس سازمان حكمت یتيريابعاد مد

لحاظ  یدر مدل مفهوم ریپنج متغ ،تيدرنها -شدند داده صیتشخ رگذاریثتأمحور،  سازمان حكمت
رفتار  مانهیقصد دارد حك یاگر سازمان یعني داشتند؛ معنادار ریثتأ ،ریمتغ چهار آنها نیب از که دش

 داشته باشد. یاديز دیتأک رهایمتغ نيبر ا ديبا ،کند
 نیهم زیانتظار ن .است یریادگيدانش و  ،محورحكمت سازمان بر رگذاریتأث یهامؤلفه از یكي
 یریادگيكمت است و تا دانش و ح ةشد، دانش الزم انیمقاله ب یکه در ابتدا طور همان رايز ؛بود

58/0 

 یاخالق اصول

81/0 

54/0 

84/0 

27/0 

38/0 

14/0 

29/0 

19/0 

16/0 

 یسازمان فرهنگ

 محورحكمت سازمان
 یریگمیتصم و قضاوت

 یرهبر سبک

 یریادگي و دانش
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و  یرلیپژوهش ب جيقسمت مطابق با نتا نيا جينتا. داشت حكمت انتظار توانینم نباشد
 یكي ،1یریادگيبه  لیکه م دندیرس جهینت نيخود به ا پژوهش( است. آنها در 2000همكارانش )
 نكته نيا به شودیم شنهادیپ ،اساسنيبرا .است یسازمان حكمت یارتقا یبرا مهم یهااز محرک

 نكهينه ا ؛باشند يیافزابه دنبال دانش و دانش ،افراد کهیطوربه .شود توجه یدولت یهاسازمان در
 مدارشدنحكمت ةالزم رايز ؛شود برگزار یرگذاریثتأبدون درنظرگرفتن  ،یآموزش یيهافقط دوره
 سازمان بر رگذاریثتأعنصر  گريد ،اخالق است. 2رگذاریثتأرفتن به سمت آموزش  ،سازمان
و همكاران  انينظر رنجبر براساس البالغهنهج در حكمت یهااز مؤلفه یكي .است محورحكمت

اخالق را جزء  زی. ارسطو نرددا یحاضر همخوان پژوهش جينتا با که است( اخالق 1390)
 استمعتقد  سطوار. ستمطابق با نظر ارسطو زین پژوهش جينتا ؛ددانیم حكمت ريناپذ يیجدا
فرد درستكار  کي ،عمل در که است یکس شاد انسان و دشویشادشدن فرد م موجب شدنمیحك

 ،از نظر ارسطو ،گريد عبارتبه. دهد قرار شيکارها تياولو در را یاخالق یهالتیباشد و فض
به اين  ،معتقد بود آنچه شايسته و مناسب است سرویحكمت است. س نفکياخالق جزء ال

شايسته و مناسب  ،ت که از لحاظ اخالقی درست است و آنچه از لحاظ اخالقی درست استمعناس
 یزندگ هب طومرب یهاتحال در درست یهاقضاوت تیظرف گر،يد طرف از (.2010است )اسمال، 

بايد مطابق با قوانین سخت  میحكفرد (. 2004)اسمال،  شودیم هبه حكمت نسبت داد زیو رفتار ن
 ،نيبنابرا کند؛شايستگی و شرافتمندانه رفتار درستی عمل کند و بهيعنی به ؛دکناخالقی عمل 

. انجام کار ردیو کارکنان در سازمان قرار گ رانيمد ةاخالق سرلوح ،زیهرچ از قبل شودیم شنهادیپ
 ،ارسطومطابق با نظر  ،یاما انجام کار با توجه به سود شخص ؛اخالق است نیع ،درست و منتیب
 .است یاخالق یب نیع

حكمت  بدون سازمان اما رهبران ،داشت حكمت بر یمبتن یسازمان توانینم كهنيا گريد ةنكت
آنها معتقدند  .است( 2009پژوهش برنارد و همكارانش ) جيبخش مطابق با نتا نيا جيباشند. نتا

و  یهبرر ۀدر حوز ،نيبنابرا ؛شودیم منجر یبه حكمت سازمان ،یو رهبر یتيريحكمت مد
 با تا دنشو گرفته کارهب یدولت یهاهتوانمند در ادار رانيرهبران و مد شود یم شنهادیپ تيريمد

 ،یکار ةتجرب ،یرهبر توان ،یريپذتیولئاعم از مس ،سازنده یهایژگيو و عوامل به توجه
که  -رتو داشتن شجاعت و جسا یشهود نشیب قدرت استدالل، ،یتفكر، هوش عاطف یگستردگ

 حرکت کنند.  محورحكمت سازمان یسوبه -است حكمت ةالزم
 است؛ محورحكمت سازمان بر رگذاریثتأاز عوامل  گريد یكي ،عادالنه و حیصح قضاوت

                                                 
1. Passion to learn 

2. Training for Impact  
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 حكمت فيدر تعر زین قیتحق یبه آن اشاره شده است و در ابتدا ،فيتعار از یلیخ در که یزیچ
 آنها. است( 1997و همكارانش ) نگرياستود فيمطابق با تعر ،جينتا نيا .شد اشاره آن به یسازمان

به  ،حیداشتن قضاوت صح .کنندیم فيو درست تعر حیصح قضاوتانجام  حكمت را ،یکل طوربه
 یپآن  درحكمت  زانیبه م ،سازمان در عدالت از توانیم. پس شودیم منجرعدالت در سازمان 

 تحرک یمبنا که شود یریگمیو تصم قضاوت یدولت یهاهدر ادار یاگونهبه شودیم شنهادیپ .برد
بر سازمان  یمیمستق ریتأثفرهنگ سازمان  مقابل، درعملكرد سازمان شود.  ،تينها در و زهیانگ و

 یکل یمفهوم ،فرهنگ. استتوجه  انيشاآن  میمستق ریغ ریثتأ زانیم اما ،ردندا محورحكمت
 است علت نيا به آن میستقم ریغ ریثتأاست.  لیقابل تحل ،است که در سطوح مختلف سازمان

 ،یمداراخالق یپ درفرهنگ سازمان  ديبا ،میباش داشته محورحكمت سازمان میخواهیم اگر که
در بستر  ،موارد نيا ةهم باشد؛ درست قضاوت و یریادگي و دانش خردمند، رهبران پرورش

 که شود نهيهادن سازمان در یفرهنگ شودیم شنهادیپ ،نيبنابرا ؛شودیمحقق م یفرهنگ سازمان
 ،باشد سازمان در حرکت یمبنا ،یاخالق اصولاگر  ،یکل طوربه باشد. گريموارد د ۀکنندلیتسه
 داده پرورش میحك رانيمد رد،یگ صورت عادالنه و حیصح قضاوت یبنام بر هایریگمیتصم
 انتظار توانیم ،ردینظر قرار گ مد ،سازمان در یریادگي یمبنا عنواندانش به تيريمد و دنشو

 ،هدف نيا به دنیرس راه رسدیم نظر بهپژوهش،  جيتوجه به نتا با .داشت را محورحكمت سازمان
 رهایمتغ ةهمبر  رگذاریثتأ یعامل ،یسازمان فرهنگ که چرا ؛است یسازمان فرهنگ به یدتوجه ج

 یریادگيدانش و  تيريمدو  یرهبر سبکو درست،  حیقضاوت صح ،یاخالق اصولاز جمله 
 در یمهم نقش -عوامل باشد نيکه مشوق و محرک ا -یفرهنگ سازمان کيداشتن  .است
  .کندیم یباز محورحكمت سازمانبه  دنیرس لیتسه

نوظهور  ۀچهر کي عنوانمحور به سازمان حكمت یدر طراح پژوهش، نيا رسدیم نظربه
 توانسته یمفهوم مدل نییتب با و بوده موفق كميوستیحاکم در قرن ب طيو متناسب با شرا یسازمان
از حكمت در  ،گذشته در اگر. دابيدست  یحكمت سازمان ۀحوز یجامع برا یچارچوب به یحد تا است

 یبه بررس تنها ،تيريمد ۀحوز به مقوله نيا ورودو پس از  دشیم گفته سخن یشناسفلسفه و روان
و  میگذشته برداشت یهاهشپژوفراتر از  یگام ،قیتحق نيدر ا ،حكمت پرداخته شد یتيريعناصر مد

نبود  هرچند ؛میمحور را ارائه ده سازمان حكمت یتيريارکان مد ،یارکان فلسف ةيبر پا میتوانست
پژوهش را در  ،یاز حكمت سازمان دیاسات شتریب نداشتنیحوزه و آگاه نيدر ا قیعم یهاهمطالع
 ،یکه افراد پانل دلف یتدر صور گر،يد عبارت به .ساخت مواجه يیهاتيبا محدود یفیک ةمرحل

که پژوهش  دیام .آمدیم دستبه یترکامل جينتا ديشا ،داشتند نهیزم نيدر ا یشتریتخصص ب
  .باشد کرده ارائه نهیزم نيدر ا گريد یهاپژوهش یبرا یاهیو چارچوب اول حاضر مبنا
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 به ودشیم شنهادیپ رانيبه مد ،حكمت بودنیچندبعد و آمدهدستبه جيتوجه به نتا با
 اي میکه تصم دندیرس جهینت نيو اگر به ا کنندتوجه  یجد طوربه ،حكمت هب طومرب یهاموضوع

 ةالزم ،عمل در شجاعت رايز ؛ندساز یو آن را عمل کنندشجاعانه از آن دفاع  ،است درست یعمل
مواجه بود.  يیهاتيمحدو با هااز پژوهش یاریبساست. پژوهش حاضر مانند  یتيريحكمت مد

با مفهوم حكمت و سازمان  یپانل دلف یاعضا یکاف يیآشنا نبود ،پژوهش یاصل تيدودمح
 اگر شود؛ داده آنها به نهیزم نيا در یاریبس یهاحیتوض بود الزم که بود محورحكمت

 ندهيدر آ ،ابدي شيافزا نهیزم نيو دانش افراد در ا کنندمطالعه  شتریرا ب موضوع نيا پژوهشگران
را ارائه داده  یمدل نیبار چن نیاول یبرا پژوهش نيآنجا که ا از .شودیم حاصل یترکامل جينتا

 یاکتفا نشود و با توجه به گستردگ رهایمتغ نيبه ا یآت یهاپژوهشدر  شودیم شنهادیاست، پ
با  یفیک مصاحبةمانند  يیهااستفاده از روش نیو همچن نهیزم نيدر ا قیتحق اتیادب

از  يیرهایکه ممكن است متغ چرا ؛باشند یترکامل مدل و ترقیدق یبررس دنبال هب ،نظران صاحب
 یگستردگ به توجه با شودیم هیتوص یبه پژوهشگران آت ،تيدرنهامانده باشد.  یمحقق مخف ديد

 طوربه ،یو فكر یمختلف از نظر نگرش یهاهادار در افراد نیب موجود یهاو تفاوت یآمار ةجامع
  .ندکنرا مطالعه  یخصوص یهاسازمان        مخصوصا  ،مجزا
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