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چکیده :اهمیت حكمت در مباحث مديريتی و سازمانی رو به افزايش است .از آنجا که حكمت
بهعنوان اوج قضاوت عقالنی و اخالقی ،عامل موفقیت در سازمان است و الزمة بهکارگیری آن،
استفاده از دانش ويژه برای زمینهای خاص است ،در اين پژوهش سعی شده است از نگاه
حكمتمحور به سازمان پرداخته شود .جامعة آماری پژوهش ،کارکنان ادارههای کل استان
همدان ( 7،941نفر) بودند که  381نفر با استفاده از روش طبقهای نسبی ،بهعنوان نمونة آماری
انتخاب شدند .پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی -پیمايشی است.
برای جمعآوری اطالعات میدانی ،از پرسشنامهای  62سؤالی استفاده شد .برای طراحی
پرسشنامه ،از تكنیک دلفی در سه مرحله استفاده شد .نتايج مدل تحلیل مسیر نشان داد از پنج
متغیر مورد توافق اعضای پانل دلفی ،چهار متغیر «سبک رهبری و مديريت»« ،اصول اخالقی»،
«يادگیری و مديريت دانش» و «قضاوت و تصمیمگیری» ،تأثیر مثبت و معناداری بر سازمان
حكمتمحور دارند .رابطة تعريفشده بین خود متغیرها نیز پذيرفته شد .درنهايت ،نتايج پژوهش،
به ارائة مدلی از سازمان حكمتمحور منجر شد.
حکمتمحور،فرهنگسازمانی،مدیریتدانش .
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مقدمه
قرن حاضر بهدلیل داشتن ويژگیهای خاص ،سازمانها را با چالشهای جديدی مواجه ساخته
است .همانطور که سازمانها در سراسر جهان ،درگیر تطابق با فناوریهای پیشرفته و
چالشهای بسیار اقتصاد جهانی هستند ،نظرية سازمان برای پیشروی به جلو ،به حكمت 1توجه
کرده است .رهبران و کارکنان ،تنها از طريق پرورش حكمت میتوانند به دانش و مهارتهای
مرتبط توجه کنند و روش بهکارگیری خالقانة آنها را فراگیرند .حكمت ،فراتر از دانش ،تفكری
است که ظرفیت الزم را تشويق میکند و ويژگیهای مورد نیاز برای اطمینان از آيندۀ بلندمدت
سازمانها را ارائه میدهد (کسلر و بايلی .)2007 ،اعتقاد بر آن است که اگر افراد در عمل
سازمانی خود به حكمت توجه کنند ،میتوان انتظار وجود سازمان حكمتمحور 2را داشت؛ زيرا
امروزه ،بهجای دانش ،حكمت ،اولويت سازمانهاست .حكمت سازمانی ،نه تنها توانايی انتخاب
مؤثر و بهکاربردن دانش مناسب در يک موقعیت خاص را بیان میکند ،بلكه توانايی جمعآوری،
يكیکردن و ارتباط اين دانش با ابزارهای قابل قبول سازمانی را دربرمیگیرد؛ بنابراين ،حكمت نه
تنها به اعمال افراد نسبت داده میشود ،بلكه اگر اکثريت کارکنان به دنبال عمل حكیمانه باشند،
سازمان بهعنوان يک کل ،حكمتمحور میشود.
مطالعة ادبیات مربوط به حكمت نشان میدهد که حكمت چیزی فراتر از دانش است .امروزه
در بسیاری از سازمانها از جمله ادارههای دولتی ،علیرغم باالرفتن سطح سواد و دانش کارکنان
و مديران ،آنچنانکه بايد و شايد ،از اين دانش بهدرستی در عمل استفاده نمیشود و سازمانها
نتوانستهاند از دانش افراد ،بهنحو احسن استفاده کنند .بهعبارتی ،با بررسی و مطالعة دقیق
ادارههای دولتی ،اين سؤال پیش میآيد که چرا اين سازمانها نتوانستهاند از دانش افراد برای
بهبود عملكرد خود استفادۀ بهینهای داشته باشند؛ بنابراين ،در اين پژوهش تالش شده است تا
ادارههای کل استان همدان بهعنوان نمايندۀ ادارههای دولتی کشور ،از دريچة حكمت بررسی
شوند؛ چرا که حكمت ،يک گام فراتر از دانش است و شايد بتوان با بررسی ابعاد حكمت و سازمان
حكمتمحور در اين ادارهها به سؤال فوق پاسخ داد؛ زيرا به اعتقاد کسلر و بايلی ( ،)2007بسیاری
از مسائل مهم سازمانها زمانی مشخص میشود که از دريچة حكمت به آنها نگريسته شود؛
بنابراين ،سعی شده است به عوامل تأثیرگذار بر سازمان حكمتمحور پرداخته شود و درنهايت،
مدلی در اين زمینه ارائه شود .از آنجا که بررسی حكمت در حوزۀ مديريت و سازمان ،سابقة بسیار
زيادی ندارد و پژوهشهايی هم که تاکنون در اين زمینه انجام شدهاند ،بیشتر به دنبال تعريف
1. Wisdom
2. Wisdom-based organization
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سازۀ حكمت بودهاند ،پژوهش حاضر از چند جهت اهمیت بسیار دارد :اول اينكه تاکنون مدلی از
سازمان حكمتمحور ارائه نشده است و برای نخستین بار است که چنین تحقیقی انجام میشود
که بهدنبال ارائة مدلی در اين زمینه است؛ دوم اينكه شايد نگاه از اين دريچة جديد ،بعضی از
مشكلها را شناسايی و حل کند يا کاهش دهد؛ چرا که تاکنون سازمانها از اين زاويه بررسی
نشدهاند.
ادبیات پژوهش
حکمت و تعاريف آن

با مطالعة ادبیات مربوط به حكمت مشخص میشود که هر پژوهشی ،از ديدگاهی به اين سازه
پرداخته است؛ بهطوریکه در فرهنگهای مختلف ،درک حكمت با يكديگر متفاوت است .اگرچه
هیچگونه توافق کلی دربارۀ تعريف حكمت وجود ندارد (موبرگ2001 ،؛ استودينگر و همكاران،
 ،)1997حكمت ،شامل قضاوتهای ارزشی (کاليتون ،)1982 ،استدالل اساسی( 1پاسكال -لئون،
 ،)1990دانش ضمنی( 2استرنبرگ )1998 ،و ديگر ويژگیها درنظر گرفته میشود .بهنظر میرسد
حكمت ،مفهومی بسیار گسترده و چندبعدی است (گادلیچ1981 ،؛ کرامر1990 ،؛ مونتگمری و
همكاران .)2002 ،اين مفهوم ممكن است صرفا يک سطح باالتر از دانش نباشد؛ ممكن است
مسیر پیچیدهای باشد که افراد بايد در آن مسیر عمل کنند (بیرن و فیشر1990 ،؛ کرامر.)2000 ،
بهنظر میرسد در حوزۀ مفهومی حكمت ،دغدغة عمومی يک فرد حكیم ،صالح عموم مردم است
(بالتس و استودينگر2000 ،؛ استرنبرگ1998 ،؛ کاليتون .)1982 ،درنهايت میتوان گفت حكمت
عموما بهعنوان سطح خیلی باال يا نهايی فهم و کارکرد انسان تعريف میشود (بالتس و
استادينگر2000 ،؛ کرامر2000 ،؛ سیورت.)1998 ،
در فرهنگ لغت فارسی ،حكمت به معنای علم ،حلم ،راستی ،درستی ،عدل ،کالم موافق حق،
معرفت حقايق اشیا و انجام فعل پسنديده آمده است .در روايتها نیز حكمت به معرفت ،بصیرت،
آگاهی در دين ،اطاعت خدا و شناخت امام تفسیر شده است؛ زيرا اين معارف ،سعادت بشر را
تضمین میکند (رنجبريان و همكاران .)1390 ،امام علی (ع) در نهجالبالغه میفرمايد« :حكمت
گمشدۀ مؤمن است» (حكمت  79و )80؛ يا «حكمت الزمة يافتن حقیقت است» (حكمت .)157
امام صادق (ع) نیز میفرمايد« :حكمت چراغ معرفت و شناخت ،وسیلة سنجش تقوا و نتیجة
صداقت و راستی است و خداوند ،نعمتی بزرگتر از حكمت به بندهای عنايت نفرموده است»
1. Vital reasoning
2. Tacit knowledge
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(طباطبايی .)1417 ،خداوند متعال نیز دربارۀ افراد حكیم میفرمايد« :همان کسانی که سخنان را
میشنوند و از نیكوترين آنها پیروی میکنند؛ آنان کسانی هستند که خدا هدايتشان کرده و آنها
خردمندان (حكیمان) هستند» (زمر .)18 :ابوبصیر مىگويد :از امام صادق (ع) دربارۀ کالم خدا در
ََثَََيراَََ» (به هرکه
ََنَ َيَََؤَتَ َاَََلَحَكَمَةَ َفَََقَدَ َأَََوتَََيَ َخَيََرََاَ َكَ
سورۀ بقره ،آية  269که میفرمايد« :وَ َ َم
حكمت داده شد ،خیر بسیار داده شده است) شنیدم که فرمود :مقصود [از حكمت] معرفت امام و
دوری از گناهان کبیره است که خدا برای آنها دوزخ را واجب فرموده است (کلینی.)1369 ،
همچنین در تعبیری از امام صادق (ع) در اصول کافی آمده است :آن حضرت ،حكمت را نیروی
تعقل و درستانديشیدن میداند (شريفی اصفهانی)1379 ،؛ بنابراين ،پرداختن و توجه به حكمت
در منابع علمی و دينی ،نشان از اهمیت ويژۀ آن دارد.
با توجه به گستردگی مفهوم حكمت ،در اين پژوهش سعی شده است اساس اين مفهوم مد
نظر قرار گیرد؛ بنابراين ،منظور از حكمت در اين پژوهش ،سطح بااليی از درک ،دانش ،شهود و
اخالقگرايی افراد است که اگر احساس کنند کاری درست است ،آن را با شجاعت تمام انجام
میدهند و به منصة ظهور میرسانند؛ بنابراين ،منظور از حكمت ،بیشتر تأکید بر عملگرايی با
درنظرگرفتن دانش افراد ،شهود و اصول اخالقی است.
حکمت سازمانی
حكمت در کمک به مردم برای تطبیق با محیطشان و درک پیشرفت انسانی ،ارزشمند است.
درک حكمت درنهايت ،به بهبود رضايت از زندگی منجر میشود و به پرورش رهبران جوامع
کمک میکند (استودينگر و همكاران .)1997 ،عالوه بر آن ،کرامر ( )2000بیان میکند که
حكمت ،مهارتی مفید برای جامعه در جهت پیشرفت شهروندانش است؛ بديندلیل که افزايش
حكمت فردی ،توانايی تعامل مردم با يكديگر را به روشی دلسوزانه و بدون قضاوت افزايش
میدهد .از اين جملهها چنین آشكار میشود که حكمت از نظر ارزش اجتماعی ،سطوح گوناگونی
دارد ،اما چگونه اين جملهها به سازمانهای تجاری يا حكمت مديريتی ارتباط میيابند؟
جستوجو برای اين جوابها به بررسی حكمت در چارچوب کارکرد سازمانی منجر شده است.
با بررسی منابع تاريخی و اسالمی مشخص میشود که به حكمت ،توجه ويژهای شده است.
بهعنوان مثال ،افالطون در سال  399قبل از میالد ،مطالبی دربارۀ حكمت نوشت و بعد از او
ارسطو نیز حكمت نظری و عملی را بیان کرد .دربارۀ اهمیت حكمت در مديريت میتوان به اين
جملة افالطون در کتاب جمهوريت اشاره کرد« :تا زمانی که فیلسوفان ،شهريار نگردند و يا
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شهرياران به روح و قدرت فلسفی مجهز نشوند يا عظمت سیاسی با شكوه فلسفی به هم
درنیامیزد ...شهرها ،دولتها هرگز از پلیدیها ايمنی نخواهند يافت» (دانايیفرد و همكاران،
 .)1389اين تالشها و تعاريف از حكمت ادامه پیدا کرد تا اينكه در اوايل دهة  ،1980تالش
زيادی برای تعريف و مفهومسازی حكمت شد .جیسون و همكاران ( )2001برای اولین بار،
مقیاس سنجش حكمت را مطرح کردند .رينولدز ( )2003نیز مقیاس سنجش حكمت مديريتی را
توسعه داد .علیرغم ارائة اين مقیاسها ،تا بهحال پژوهشی دربارۀ سازمان حكمتمحور انجام
نشده است.
با توجه به اشارهای که در باال به حكمت شد ،اين سؤال مطرح میشود که حكمت سازمانی
چیست .بهطور واضح ،بسیاری از تصمیمهايی که شرکتها میگیرند ،بسیار پیچیده است و
معموال نیاز است که تصمیمگیرنده مقدار زيادی از اطالعات را فیلتر کند .بايد مبنای دانش
گسترده را شناخت ،تفسیر کرد و آن را با اطالعات تكمیل کرد (لئونارد -بارتون1995 ،؛ پیسانو،
1994؛ کوگات و زاندر .)1992 ،فرايند واقعی تصمیمگیری و عملكرد ،مستلزم سادهسازی
اطالعات و دانش است .پیچیدگی اين شرايط را بايد هدايت کرد؛ بهطوریکه مهمترين حوزۀ
دانش به فرايند تصمیمگیری راه يابد .عالوه بر اين ،دانش و اطالعات پیچیده را بايد در يک
چارچوب همهجانبه و گسترده ارزيابی کرد .اين سادهسازی و ارزيابی دانش ،به قضاوت نیاز دارد
که تعداد کمی از محققان به بررسی آن پرداختهاند.
قضاوت ،انتخاب و استفاده از دانش خاص برای زمینهای خاص ،چیزی است که آن را
«حكمت سازمانی» 1مینامیم .يعنی حكمت ،به توانايی انتخاب مؤثر و بهکاربردن دانش مناسب
در شرايط معین ،مربوط است .برای روشنشدن اين موضوع ،چارچوبی در شكل  1ارائه میشود
که داده ،اطالعات ،دانش و حكمت را متمايز میکند و مفهوم حكمت سازمانی را در شناخت
اينكه چگونه سازمان میتواند بهترين استفاده را از دانش خود بكند ،معرفی میکند.
استفاده از دانش برای
دستیابی به اهداف

حکمت

تحلیل و ترکیب اطالعات
استنباطشده
معنا دادن به دادههای بهدست آمده
بهدست آوردن حقايق خام

دانش
اطالعات
داده

شکل.1چارچوبداده،اطالعات،دانشوحکمت 
منبع:بیرلیوهمکاران2000،
1. Organizational wisdom
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داده بهعنوان چیزی که ارائه شده ،قطعی يا پذيرفته شده تعريف شده است .فرضیهای مقدم
که براساس آن میتوان دربارۀ چیزی استدالل يا از آن نتیجهگیری کرد .ديگران استدالل
کردهاند که دادهها ،حقايق درکنشدهای هستند که مواد خام سازههای مرتبة باالتر بهشمار
میروند .اطالعات ،متشكل از دادههايی پردازششده است که برای دريافتکننده معنايی دارد يا
يک مقدار حقیقی يا دريافتشده يا جزء اقدامها يا تصمیمهای مربوط به آينده است (کسلر و
بايلی .)2007 ،ويژگی مهم استفادۀ معمول از اين اصطالح اين است که اطالعات ،قابل انتقال
است و میتوان آنها را به بعضی روشها ارتباط داد .دانش ،درک روشن اطالعات است .اطالعات
را تحلیل و ترکیب میکنیم تا آن را کامال بفهمیم .حكمت بیش از اين است؛ عمیقتر،1
گستردهتر ،2آشكار ،3مشهود ،4روشن ،5مبهم ،6تجربهشده 7و ساده 8و همة اين ويژگیها را بهطور
همزمان دارد .اگر هدف ،زندگی بهتر است ،هر تعريفی که از آن داشته باشیم ،دادههای بیشتر،
اطالعات بیشتر يا دانش بیشتر لزوما به سعادت فردی (ون دورن )1991 ،يا موفقیت شرکت
(شريج )2001 ،منجر نمیشود؛ بنابراين ،عالوه بر داده و اطالعات و دانش ،آنچه سعادت بشر را
رقم میزند ،حكمت است .حكمت برتر از دانستن صرف است و قطعا چیزی کامال متفاوت را
دربرمیگیرد (کسلر و بايلی.)2007 ،
با توجه به اينكه زندگی انسان امروز ،سازمانی است ،سؤال اين است که در ساختار سازمان،
حكمت از چه جايگاهی برخوردار است .آيا بنیان سازمانها بر حكمت استوار است و آيا میتوان
سازمانهای حكمتمحور طراحی کرد؟ پژوهش حاضر به دنبال اين است تا مؤلفههای تأثیرگذار
بر سازمان حكمتمحور را معرفی کند.
پیشینة پژوهش
بهطور کلی دربارۀ حكمت در حوزۀ سازمان و مديريت ،پژوهشهای محدودی صورت گرفته است
که در اين قسمت به آنها اشاره میشود.
شدالک ( )1998پژوهشی با عنوان «حكمت :ارزيابی ،توسعه و روابط» انجام داد .هدف کلی

1. Deeper
2. Broader
3. Apparent
4. Evident
5. Lucid
6. Nebulous
7. Experienced
8. Naive
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اين مطالعه ،بررسی جامع پديدۀ حكمت ،توسعة حكمت و بررسی اعتبار روابط فرضشده بود.
نتايج اين تحقیق نشان داد حكمت ،سازهای چندبعدی است که محل اتصال دانش تخصصی و
سبکشناختی بردباری و ترقیخواهانه و توانايیهای شناختی عملی و اجتماعی عمومی است.
همچنین نتايج نشان داد عواملی که بهنظر تسهیلکنندهاند ،بر حكمت تأثیر میگذارند.
در پژوهشی ديگر استونز ( )2000با عنوان «حكمت بهعنوان يک سازۀ سازمانی :واقعیت يا
علم معانی بیان» به اين نتیجه رسید که حكمت در رفتار و تفكر رهبران رسمی و غیر رسمی
سازمان ،همچنین فرهنگ و ساختار سازمان وجود دارد.
رينولدز ( )2003پژوهشی برای ارائة يک مقیاس برای حكمت مديريتی با عنوان «مطالعة
حكمت مديريتی مديران اجرايی آمريكا» انجام داد که در آن ،حكمت مديريتی را از ديدگاه
مديران اجرايی اياالت متحدۀ آمريكا بررسی کرد .وی نخستین گام را در جهت توسعة مقیاس
برای سنجش حكمت مديريتی برداشت که بهصورت تجربی ،درکی عمومی از اين سازه تعیین
شود؛ زيرا بعد از اينكه حكمت مديريتی ،مفهومسازی و تعريف شد ،داشتن يک مقیاس منافع
حكمت مديريتی برای يک سازمان را تعیین میکند .از  63ويژگی مربوط به حكمت در ادبیات
موضوع ،در اين تحقیق  20ويژگی که بیشتر مورد توجه بود ،از ديد مديران اجرايی آمريكا
رتبهبندی شد که ويژگی «توانايی تفكر» باالترين رتبه و ويژگی «سن» ،پايینترين رتبه را به
خود اختصاص دادند.
اولین مطالعة داخلی در زمینة حكمت ،توسط دانايیفرد و همكاران ( )1389با عنوان «آن
سوى دانش و تجربة مديريتی :تحلیلى بر ارکان شكلدهندۀ حكمت مديريتى از نگاه مديران ناجا»
برای بررسی و نظرسنجی از اساتید و مديران ناجا صورت گرفت .در اين مطالعه ،پنج عنصر جديد
به مقیاس رينولدز که  20عنصر را شناسايی کرده بود ،افزوده و در دو بعد ويژگیهای درونفردی
و بینفردی آزموده شد.
رنجبريان و همكاران ( ،)1390در پژوهشی با عنوان «تحلیل مؤلفههای حكمت در
نهجالبالغه با استفاده از تحلیل محتوا» با استفاده از تحلیل دادههای کمی ،مؤلفههای حكمت را
شناسايی کردند .آنها  238حكمت از حكمتها و کلمات قصار نهجالبالغه را تحلیل محتوايی
کردند و دادههای تحقیق را از آن استخراج کردند .درنهايت ،به اين نتیجه رسیدند که بهترتیب،
اصول اخالقی ،آگاهی ،مالحظههای اجتماعی و عمل ،چهار مؤلفة اصلی حكمت هستند که در
نهجالبالغه ،بیشترين تأکید بر آنها صورت گرفته است.
پس از بررسی پیشینة پژوهش و نتايجی که از تكنیک دلفی حاصل شد ،روابط بین عوامل
تأثیرگذار بر سازمان حكمتمحور نیز بیشتر براساس پیشینة پژوهش مد نظر قرار گرفت که به
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مواردی از آن اشاره میشود .در ارتباط با فرهنگ سازمانی و اصول اخالقی ،دارائی و پارساعمل
( )1392در پژوهشی به اين نتیجه رسیدند که سه مؤلفه از چهار مؤلفة فرهنگ سازمانی ،بر بعد
اخالقی مسئولیت اجتماعی ،تأثیر معنادار و مستقیمی دارد .همچنین مشبكی و خلیلی شجاعی
( )1389در پژوهشی تأثیر فرهنگ سازمانی را بر مسئولیت اجتماعی تأيید کردند که در آن ،اخالق
جزئی از مسئولیت اجتماعی محسوب میشد .رحیمی و آقابابايی ( )1392نیز نشان دادند
ريسکپذيری و تیمگرايی بهعنوان مؤلفههای فرهنگ سازمانی ،قابلیت پیشبینی اخالق حرفهای
را دارند و نیز فرهنگ سازمانی موجب کرامت انسانی میشود .گودرزی و همكاران ( )1388در
پژوهشی به اين نتیجه رسیدند که فرهنگ تسهیم و يادگیری مستمر ،بر خلق دانش و انتقال آن
تأثیر مثبت و معناداری دارد .حمدی و همكاران ( )1388در پژوهشی دريافتند بین فرهنگ
سازمانی و سبک تصمیمگیری ،رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد؛ بهطوریکه فرهنگ
سازمانی بوروکراتیک با سبک تصمیمگیری دستوری ،و فرهنگ سازمانی مشارکتی با سبک
تصمیمگیری مشارکتی ،رابطة مستقیم دارد .حسینی و همكاران ( )1389به اين نتیجه رسیدند که
فرهنگ گروهی ،بر سبک مبادلة رهبر -پیرو ،و فرهنگ توسعهای ،بر سبک رهبری تحولآفرين
و مبادلة رهبر -پیرو تأثیری مثبت و معنادار دارد .کالر ( )2002در پژوهشی ،رابطة میان توسعة
اخالقی و سبک تصمیمگیری را تأيید کرد؛ او به اين نتیجه رسید که کسانیکه از سبک دستوری
بیشتری استفاده میکنند ،از اصول اخالقی غافل میشوند.
روششناسی پژوهش
با توجه به اينكه در اين پژوهش سعی بر آن است تا مؤلفههای تأثیرگذار بر سازمان حكمتمحور
معرفی شوند ،پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت ،توصیفی -پیمايشی
است.
ابزار پژوهش

در اين تحقیق ،برای جمعآوری اطالعات مربوط به مبانی نظری ،ادبیات موضوع و پیشینة تحقیق
از روش مطالعة کتابخانهای ،بررسی کتابها ،مجلهها و پايگاههای اينترنتی استفاده شده است.
ابزار اصلی گردآوری اطالعات میدانی نیز در اين تحقیق ،پرسشنامه است .از آنجا که تاکنون در
زمینة سازمان حكمتمحور ،پژوهشی صورت نگرفته است ،بعد از مطالعة مفصل در ادبیات
موضوع و پس از استخراج ابعاد سازمان حكمتمحور در ادبیات موجود ،برای تأيید عوامل مؤثر بر
سازمان حكمتمحور ،از تكنیک دلفی استفاده شد.
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تکنیك دلفی

در پژوهش حاضر 21 ،نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ،بهعنوان اعضای پانل انتخاب
شدند .با مطالعة عمیق و گسترده در ادبیات فلسفی حكمت ،از دل عوامل فلسفی حكمت (منطق،
اخالق ،زيبايیشناسی ،شناخت و متافیزيک) ،با مطالعة گسترده و عمیق ،ده عامل مديريتی
تأثیرگذار بر سازمان حكمتمحور ،استخراج و برای اعضا ارسال شد .اين ده مؤلفة اصلی در
جدول  1آمده است:
جدول.1عواملتأثیرگذاربرسازمانحکمتمحوردردوراولتکنیكدلفی 
ردیف 

مؤلفه 

ردیف 

مؤلفه 

1
2
3
4
5

اهداف و استراتژی
سبک رهبری و مديريت
ساختار سازمانی
فرهنگ سازمانی
اصول اخالقی

6
7
8
9
10

يادگیری و مديريت دانش
مديريت منابع انسانی
روابط بین افراد
خالقیت و نوآوری
قضاوت و تصمیمگیری

در دور اول ،دربارۀ میزان تأثیرگذاری عوامل فوق بر سازمان حكمتمحور ،پرسشهايی
مطرح شد .پس از جمعآوری پرسشنامة دور اول ،برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل،
از ضريب همبستگی کندال استفاده شد .ضريب هماهنگی کندال 1که با نماد  wنشان داده
میشود ،يک آزمون غیر پارامتريک است که برای تعیین میزان هماهنگی میان چندين دسته رتبة
مربوط به  nشیء يا فرد استفاده میشود .ضريب هماهنگی کندال نشان میدهد افرادی که چند
مقوله را براساس اهمیت آنها مرتب کردهاند ،بهطور اساسی معیارهای مشابهی را برای قضاوت
دربارۀ اهمیت هريک از مقولهها بهکار بردهاند و از اين لحاظ با يكديگر اتفاق نظر دارند.
از آنجا که ضريب هماهنگی کندال و میانگین نمرهها در دور اول برای پنج مؤلفه (سبک
رهبری و مديريت ) ،2(LSفرهنگ سازمانی ( ،3)OCاصول اخالقی ،4يادگیری و مديريت دانش
( ،5)KMقضاوت و تصمیمگیری ( 6)D.Mقابل قبول بود ،در دور دوم براساس پیشنهادهای بعضی
از اعضای پانل ،تغییرهايی در بعضی از سؤالها داده شد .بهطوریکه تعداد پرسشهای بعضی از
)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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مؤلفهها کم يا زياد شد و به همراه میانگین نمرههای دور اول ،پرسشنامه در دور دوم برای
اعضای پانل ارسال شد .در دور دوم ،میانگین نمرهها در حد قابل قبول و ضريب هماهنگی کندال
نیز  0/67بود؛ بنابراين ،در دور سوم دربارۀ هريک از اين عوامل تأثیرگذار ،براساس ادبیات موجود
نظرخواهی شد .در پايان ،نظرهای اعضا جمعآوری و با درنظرگرفتن ادبیات تحقیق ،مدل مفهومی
تحقیق ،طراحی شد.
روايی و پايايی
پايايی پرسشنامة نهايی را از طريق آلفای کرونباخ سنجیديم .بدينصورت که بعد از جمعآوری
پرسشنامهها ،آلفای کرونباخ آن را محاسبه کرديم که نتايج آن در جدول  2آمده است:
جدول.2آلفایکرونباخپرسشهایمربوطبهمتغیرهایمکنونوکلپرسشنامه
ردیف

متغیرها

تعدادپرسشها 

آلفایکرونباخ

1
2
3
4
5
6
7

سبک رهبری و مديريت
فرهنگ سازمانی
اصول اخالقی
يادگیری و مديريت دانش
قضاوت صحیح و تصمیمگیری
سازمان حكمتمحور
کل پرسشنامه

7
7
10
10
8
20
62

0/865
0/796
0/865
0/894
0/812
0/918
0/971

همانطور که در جدول مالحظه میشود ،پايايی پرسشهای مربوط به متغیرها و کل
پرسشنامه ،بین  0/796تا  0/971است .همچنین مبنای تعیین روايی ،روايی محتوا (از نوع
صوری) و روايی سازه بود؛ يعنی سعی شد شاخصهای هريک از عوامل تأثیرگذار بر سازمان
حكمتمحور در تكنیک دلفی انعكاس يابد .سپس روايی سازه ،از طريق تحلیل عاملی تأيیدی
سنجش شد.
مدل مفهومی پژوهش
براساس بررسی ادبیات و پیشینة تحقیق و همچنین با اتكا به نظرهای اعضای پانل دلفی ،پنج
متغیر تأثیرگذار بر سازمان حكمتمحور استخراج شدند که در قالب شكل  2نشان داده شدهاند.
همانطور که در تكنیک دلفی ذکر شد ،آثار مستقیم پنج متغیر بر سازمان حكمتمحور ،براساس
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نظرهای اعضای دلفی ،تأيید و ارتباط بین اين متغیرها با يكديگر براساس مطالعة ادبیات نظری و
تجربی ،ترسیم شد.
H2 +

دانش و يادگیری
H9 +

سازمان حكمتمحور

H10 +

فرهنگ سازمانی

H3+

قضاوت و تصمیمگیری

H4 +
H5+

H1+

H7+
H11+

H6 +

سبک رهبری

اصول اخالقی
H8 +

شکل.2مدلمفهومیپژوهش

در مدل فوق ،همة متغیرها از نوع مكنون هستند که با گويههايی سنجیده شدند .فرهنگ
سازمانی متغیر مستقل ،سازمان حكمتمحور متغیر وابسته و ديگر متغیرها ،هم در نقش متغیر
مستقل و هم در نقش متغیر وابسته بودند .شايان ذکر است که ابعاد متغیر مكنون سازمان
حكمتمحور عبارتند از :تفكر استراتژيک ،جذب اعتماد ،درستكاری اخالقی ،هوشیاری،
عدالتگرايی ،شهودگرايی ،بهکارگیری و تسهیم دانش و عملگرايی که در مجموع ،با  20سؤال
سنجیده شدند؛ بنابراين ،براساس روابط بین متغیرها در مدل ،يازده فرضیه برای پژوهش مطرح
شد که در شكل  2نشان داده شده است.
جامعه و نمونة آماري
جامعة آماری در اين پژوهش ،شامل تمامی کارکنان ادارههای کل استان همدان ( 30اداره)،
شامل  7،941نفر است .برای تعیین حجم نمونه ،از آنجا که حجم جامعه معلوم بود ،از فرمول
کوکران 1استفاده شد و براساس فرمول زير ،حجم نمونه 367 ،نفر تعیین شد.

1. Cochran
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با توجه به حجم جامعة آماری ،نمونة آماری از فرمول فوق  367نفر بهدست آمد .از آنجا که
تعداد سؤالهای پرسشنامه ،نسبتا زياد بود و احتمال میرفت پاسخهای بعضی از افراد ناقص و
غیر قابل تحلیل باشد و همچنین بهدلیل اينكه احتمال بازنگشتن بعضی از پرسشنامهها وجود
داشت ،تعداد  450پرسشنامه بین افراد نمونة آماری توزيع شد و درنهايت 407 ،پرسشنامه (90
درصد آنها) برگشت داده شد که تعداد پرسشنامههای قابل تحلیل و حجم نمونة آماری واقعی اين
پژوهش 381 ،نفر است .با توجه به اينكه جامعة آماری تحقیق 30 ،ادارۀ کل در استان همدان
است ،برای انتخاب نمونة آماری ،از روش نمونهگیری طبقهای متناسب استفاده شد .ويژگیهای
جمعیتشناختی پاسخدهندگان ،بهطور خالصه در جدول  3آمده است.
تشناختیپاسخدهندگان
جدول.3ویژگیهایجمعی 
جنسیت

سابقةخدمت 

سن 

مرد

259

 30 -20سال
 40 -30سال
 50 -40سال

92
190
76

زن

122

باالی  50سال

10

نامشخص

-

نامشخص

13

نامشخص

جمع

381

جمع

381

جمع

تحصیالت 

ديپلم

19

فوق ديپلم

46

لیسانس

194
103

 10 -1سال

165

 20 -11سال

140

باالی  21سال

64

فوق لیسانس و باالتر

12

نامشخص

19

381

جمع

381


تحلیل عاملی تأيیدي براي بررسی روايی سازهها
برای بررسی روايی سازه يا میزان تبیینپذيری هر متغیر بهوسیلة پرسشها ،از مدل تحلیل عاملی
تأيیدی استفاده شده است که با توجه به معناداری بهدستآمده (باالی  ،)1/96میتوان نتیجه
گرفت که همة بارهای عاملی (ضرايب استاندارد) سطح معناداری الزم را دارند و تمامی
سؤالهای پرسشنامه ،متغیرهای تحقیق را بهخوبی تبیین میکنند (جدول .)4
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جدول.4نتایجتحلیلعاملیتأییدی 
متغیر 

گویة(سؤال)مربوطه 

وجود روحیة تالش در بین کارکنان

بارعاملی 

اعدادمعناداری 

(ضریباستاندارد) 

( )t-value

0/61

11/76

فرهنگ سازمانی ()OC
اصول اخالقی ()Ethic

تشويق کارکنان به بررسی روشهای مختلف انجام کار

0/51

9/61

تشويق کارکنان برای استقبال از موقعیتهای دشوار کاری

0/57

10/76

درنظرگرفتن منافع کارکنان در تصمیمگیریها

0/60

11/63

احساس آزادی کارکنان در انجام وظايف شغلی

0/65

12/79

اهمیتدادن به کار گروهی و تشويق به همكاری

0/66

13/02

تقويت روحیة اعتمادبهنفس کارکنان از سوی مديران

0/58

11/21

توجه به فضیلتهای اخالقی

0/57

11/58

قضاوتهای صحیح و عادالنه

0/60

12/26

توجه و احترام به ارزشهای انسانی

0/64

13/16

توجه به اخالقیات در تعامل با يكديگر

0/37

7/04

توجه به اصول اخالقی در تصمیمهای استراتژيک

0/63

13/01

تعامل مناسب و احترام به همة ذينفعان سازمان

0/64

13/29

مشارکت ذينفعان در تصمیمهای تأثیرگذار بر آنها
توجه به لذتهای معنوی در کنار لذتهای دنیوی
توجه به مسئولیتهای اجتماعی و اخالقی
پاسخگويی و تعهد نسبت به اقدامها و تصمیمهای مهم

0/81
0/66
0/68
0/63

18/42
13/89
14/45
13/05

استفاده از دانش و مهارت بهطور همزمان

0/57

11/77

يادگیری و مديريت دانش ()KM
قضاوت و تصمیمگیری صحیح ()D.M

استفاده از افراد دانشی و متخصص در موقع نیاز

0/43

8/47

توجه به تجربة ديگران بهعنوان منبع دانش

0/65

13/64

دقت نظر به سؤالهای هوشمندانة افراد

0/61

12/69

تالش همگانی و همكاریگونه در جهت يادگیری

0/63

13/27

توجه به فعالیتهای مربیگری (اقدامپژوهی) در سازمان

0/80

18/19

توجه به دانش برگرفته از علم مديريت

0/78

17/62

توجه به ابزارهای مديريت دانش

0/81

18/71

اهمیتدادن به يادگیری سازمانی

0/77

17/44

عملیکردن آموختهها و دانستههای افراد
استفاده از دانش جمعی افراد باتجربه در تصمیمگیری
تصمیمگیری براساس تخصص و اطالعات
سعی در گرفتن تصمیمهای صحیح و عاقالنه
مشارکت مديران قبلی در حوزۀ تخصصی تصمیمگیری
توجه همزمان به عوامل ذهنی و عینی (منطقی) در تصمیمگیری
توجه به خیر و صالح همگانی در تصمیمگیری

0/69
0/49
0/57
0/53
0/69
0/81
0/69

14/93
9/37
11/18
10/27
14/13
17/62
14/26

عدالت در تصمیمگیری

0/39

7/24

تصمیمگیری براساس اجماع

0/57

11/20
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ادامةجدول.4نتایجتحلیلعاملیتأییدی 
متغیر

سبک رهبری ()LS

بارعاملی 

اعدادمعناداری 

(ضریباستاندارد)

()t-value

0/65
0/46

13/61
8/84

وجود مديران همدل در مواقع بحران

0/72

15/38

خودآگاهی و درک ديگران از سوی مديران

0/77

17/01

درک احساسات کارکنان از سوی مديران

0/74

16/06

داشتن جسارت و شجاعت

0/77

16/99

درک فضیلتهای اخالقی از سوی رهبران و مديران

0/73

15/65

ارزيابی پیشنهادهای مختلف برای اقدام ،قبل از اتخاذ تصمیم

0/62

12/96

گویة(سؤال)مربوطه

درک چگونگی مديريت افراد و کارها
رفتار سنجیده و شايستة رهبران و مديران

سازمان حكمتمحور ()W.b.O

وجود اعتماد متقابل بین مديران و کارکنان

0/45

8/93

درنظرگرفتن منافع همة ذينفعان در تصمیمگیریها

0/55

11/21

در اختیار قراردادن اطالعات توسط افراد از راههای مختلف

0/59

12/19

بررسی همة جنبههای بحث قبل از ترکیب ذهن

0/58

12/06

تقسیم مشكلها به عناصر کلیدی در حل مسئله

0/53

10/84

قابل ذخیرهبودن دانش

0/63

13/27

بررسی مسائل ،قبل از بهوجودآمدن بحران

0/52

10/58

مشخصبودن محیط رقابتی سازمان برای اعضا و مديران

0/62

12/98

استفادۀ مديران و کارکنان از تجربههای گذشته

0/59

12/19

تسهیم دانش توسط کارکنان

0/65

13/88

تسهیم اطالعات در میان همكاران

0/61

12/79

درک تخصیص عادالنة منابع در درون سازمان توسط مديران

0/62

12/98

وجود شجاعت برای انجام کارهای درست

0/62

12/78

توجه ويژۀ مديران به مسائل اخالقی

0/70

15/14

احترامگذاشتن به تنوع اعتقادهای مذهبی در سازمان

0/58

11/91

بهاجرادرآمدن ايدههای جديد و درست

0/57

11/78

قابل درکبودن زمینههای غیر رسمی برای اتخاذ تصمیم

0/62

12/97

ارزيابی يک مسئله يا موقعیت ،بدون تحمیل ارزشهای آن

0/62

12/99

سعی مديران در جلب اعتماد کارکنان

0/71

15/41

گويههای ذکرشده در جدول فوق نشان میدهد که براساس ادبیات تحقیق ،طراحی شده و از
طريق تكنیک دلفی از سوی خبرگان تأيید شده است .شاخصهای هريک از مدلها نشان از
برازش مناسب آنها داشت .همچنین شاخصهای بهدستآمدۀ برازش برای مدل تحلیل مسیر نیز
نشان از برازش مناسب مدل تحقیق دارد .اين شاخصها در جدول  5آمده است.
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جدول.5شاخصهاینیکوییبرازشمدلتحلیلمسیر 
شاخصبرازش 

معیارمقبولیت 

(Chi square) 

3

2

1



2

2/98

df

RMSEA<0/08

RMSEA

2

df

آمارةمدلفرضیههایاصلی 

شاخص برازش هنجارشده () (NFI
شاخص برازش تطبیقی ((3(CFI
شاخص نیكويی برازش ((4(GFI
شاخص نیكويی برازش اصالحشده ((5(AGFI

AGFI>0/85

)Critical N (CN

CN >200

0/06
0/98
0/98
0/96
0/81
123/78

NFI>0/90
CFI>0/90
GFI>0/90

همانطور که مالحظه میکنید ،نتايج تحلیل عاملی تأيیدی در جدول  5نشان میدهد که
2
 برابر با  ،2/98شاخص نیكويی برازش  ،0/96شاخص نیكويی برازش اصالحشده  0/81و

شاخص برازش تطبیقی  0/98است .اين شاخصها بیانگر تأيید مدل توسط دادههای موجود است.
همچنین شاخص  CNبرابر با  123/78است .گرچه بهصورت يک قانون سرانگشتی بیان شده
است که  CNبايد از  200بیشتر باشد (هلتر ،)1983 ،تا بتوانیم تعداد نمونه را برای قبول برازش
مدل بر مبنای آمار بپذيريم ،اين مقدار نیز قابل قبول است.
آزمون فرضیههاي تحقیق از طريق نتايج تحلیل مسیر
دانش و يادگیری

()26/96( ،)0/81
فرهنگ سازمانی

()8/49( ،)0/38
()1/63( ،)0/10
()5/30( ،)0/29
سازمان حكمتمحور

()3/12( ،)0/14

قضاوت و تصمیمگیری

()5/02( ،)0/27

()29/56( ،)0/84

()2/69( ،)0/16
()9/82( ،)0/54

()4/02( ،)0/19
سبک رهبری

اصول اخالقی
()10/96( ،)0/58

شکل.3خالصةنتایجضرایباستانداردواعدادمعناداری
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
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در ادامه ،براساس مدل تحلیل مسیر ،فرضیهها بررسی میشود .شكل  ،3خالصهشدۀ نتايج
مدل تحلیل مسیر در حالت تخمین استاندارد و همچنین در حالت اعداد معناداری را نشان
میدهد .منظور از سازمان حكمتمحور ،سازمانی است که رهبران آن ،بر مبنای اصول اخالقی ،با
ترکیب دانش و شهود و براساس قضاوتهای صحیح ،اقدامهای مناسب را در شرايط مقتضی،
شجاعانه انجام میدهند؛ بهطوریکه نتیجهای مطلوب ،عايد سازمان شود.
همانطور که ديده میشود ،روی هر مسیر ،دو عدد به نمايش گذاشته شده است .اعداد سمت
راست در داخل پرانتز ،عدد معناداری و عدد سمت چپ در داخل پرانتز ،ضرايب استاندارد (میزان
تأثیر) را نشان میدهد.
در ادامه ،برای نمايش بهتر روابط و ضرايب پارامترهای مدل ،جدول  6ارائه شده است.

جدول.6محاسبةآثارمستقیمو غیرمستقیموآثارکلمتغیرهایمستقلووابسته 
متغیرمستقل(از) 

متغیروابسته(به) 

تأثیرمستقیم  تأثیرغیرمستقیم  تأثیرکل 

فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی

اصول اخالقی
يادگیری و مديريت دانش

0/84
0/81

-------------

0/84
0/81

فرهنگ سازمانی

سازمان حكمتمحور

0/10

0/69

0/79

فرهنگ سازمانی

قضاوت و تصمیمگیری

0/29

0/45

0/75

فرهنگ سازمانی

سبک رهبری و مديريت

0/27

0/49

0/76

اصول اخالقی

قضاوت و تصمیمگیری

0/54

--------

0/54

اصول اخالقی

سازمان حكمتمحور

0/16

0/18

0/35

اصول اخالقی

سبک رهبری و مديريت

0/58

--------

0/58

يادگیری و مديريت دانش

سازمان حكمتمحور

0/38

--------

0/38

قضاوت و تصمیمگیری

سازمان حكمتمحور

0/14

--------

0/14

سبک رهبری و مديريت

سازمان حكمتمحور

0/19

--------

0/19

براساس شكل  3به بررسی فرضیههای تحقیق پرداخته خواهد شد .ضرايب استاندارد ،بیانگر
تأثیر متغیرها بر يكديگرند .ضرايب معناداری نیز نشاندهندۀ معناداری رابطه يا تأثیر است .نتايج
مدل تحلیل مسیر در حالت ضرايب استاندارد و ضرايب معناداری و نتايج رد يا تأيید فرضیهها ،به-
طور خالصه در جدول  7آمده است.
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جدول.7ضرایباستانداردومعناداری(تأییدیاردفرضیهها) 
فرضیه 
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11

از

به 

اصول اخالقی
فرهنگ سازمانی
يادگیری و مديريت دانش
فرهنگ سازمانی
سازمان حكمتمحور
فرهنگ سازمانی
قضاوت و تصمیمگیری
فرهنگ سازمانی
سبک رهبری و مديريت
فرهنگ سازمانی
قضاوت و تصمیمگیری
اصول اخالقی
سازمان حكمتمحور
اصول اخالقی
سبک رهبری و مديريت
اصول اخالقی
يادگیری و مديريت دانش سازمان حكمتمحور
سازمان حكمتمحور
قضاوت و تصمیمگیری
سازمان حكمتمحور
سبک رهبری و مديريت

ضریب اعدادمعناداری  تأییدیا
استاندارد  ) (t valuesردفرضیه 

0/84
0/81
0/10
0/29
0/27
0/54
0/16
0/58
0/38
0/14
0/19

29/56
26/96
1/63
5/30
5/02
9/82
2/69
10/96
8/49
3/12
4/02

تأيید
تأيید
رد
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید

همانطور که مشاهده میشود ،ضرايب استاندارد برای ده فرضیة پژوهش ،اعداد معناداری
الزم (بیشتر از  )96/1را دارد؛ يعنی ده مورد از يازده فرضیه تأيید میشود؛ بنايراين ،چهار عامل
يادگیری و مديريت دانش ،سبک رهبری و مديريت ،اصول اخالقی و قضاوت و تصمیمگیری
صحیح ،بهترتیب به میزان  0/16 ،0/19 ،0/38و  0/14بر سازمان حكمتمحور تأثیر مستقیم
معناداری دارند؛ بهطوریکه بیشترين تأثیر مستقیم بر سازمان حكمتمحور ،مربوط به دانش و
يادگیری است .فرهنگ سازمانی با تأثیر  ،0/10تنها عاملی بود که بهطور مستقیم تأثیر معناداری
بر سازمان حكمتمحور نداشت ،اما تأثیر غیر مستقیم آن 0/69 ،بود .با توجه به مسئلة اصلی
پژوهش که بررسی عوامل مؤثر بر سازمان حكمتمحور بهصورت مستقیم و غیر مستقیم و
طراحی يک مدل از سازمان حكمتمحور بود ،نتايج نشان داد فرهنگ سازمانی علیرغم اينكه بر
سازمان حكمتمحور تأثیر مستقیم معناداری ندارد ،بهطور غیر مستقیم ،نقش مهمی در ايجاد
سازمان حكمتمحور دارد؛ چرا که میزان تأثیرگذاری آن بر دانش و يادگیری 0/81 ،و تأثیر آن بر
اصول اخالقی ،سبک رهبری و قضاوت صحیح ،بهترتیب 0/27 ،0/84 ،و  0/29است .نتايج
همچنین نشان داد تأثیر اصول اخالقی بر قضاوت و تصمیمگیری صحیح 0/54 ،و تأثیر ان بر
سبک رهبری 0/58 ،است؛ يعنی اخالق چه بهصورت مستقیم و چه بهصورت غیر مستقیم ،عاملی
تأثیرگذار بر سازمان حكمتمحور است؛ نكتهای که انديشمندان زيادی به آن اشاره کردهاند و
اخالق را زيربنای حكمت معرفی کردهاند .براساس نتايج بهدستآمده میتوان مدل نهايی سازمان
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حكمتمحور را بهصورت شكل  4استخراج کرد (خطوط ممتد ،نشاندهندۀ تأثیر معنادار و خط
نقطهچین ،نشاندهندۀ تأثیر غیر معنادار است).
دانش و يادگیری

0/81

فرهنگ سازمانی

0/38

0/29
0/27

سازمان حكمتمحور

0/14

قضاوت و تصمیمگیری

0/84

0/16

0/54

0/19

سبک رهبری

اصول اخالقی
0/58

شکل.4مدلنهاییسازمانحکمتمحور

همانطور که مالحظه میشود ،مؤلفة دانش و يادگیری ،بیشترين تأثیر ( )0/38را دارد و پس
از آن ،مؤلفة سبک رهبری و مديريت ( )0/19قرار میگیرد؛ فرهنگ سازمانی نیز تأثیر معناداری
بر سازمان حكمتمحور ندارد.
نتیجهگیري و پیشنهادها
در اين پژوهش ،به مديريت و سازمان ،از ديدگاهی جديد نگريسته شد .ديدگاهی که بهنظر
میرسد ابعاد کاملی از سازمان را دربربگیرد .حكمت -که سازهای جديد در حوزۀ مديريت و
سازمان است -کمک زيادی به مديران و سازمان میکند .در اين تحقیق ،از بعد فلسفی ،حكمت
مديريتی و سازمانی ،نوعی از يک رفتار تعريف شد که بر پنج پاية منطق ،اخالق ،زيبايیشناسی،
شناخت و متافیزيک استوار است .در پژوهش حاضر ،هدف اين بود که از درون اين ابعاد فلسفی،
ابعاد مديريتی سازمان حكمتمحور بررسی شود .پس از استخراج ده متغیر مديريتی -که بهنظر بر
سازمان حكمتمحور ،تأثیرگذار تشخیص داده شدند -درنهايت ،پنج متغیر در مدل مفهومی لحاظ
شد که از بین آنها چهار متغیر ،تأثیر معنادار داشتند؛ يعنی اگر سازمانی قصد دارد حكیمانه رفتار
کند ،بايد بر اين متغیرها تأکید زيادی داشته باشد.
يكی از مؤلفههای تأثیرگذار بر سازمان حكمتمحور ،دانش و يادگیری است .انتظار نیز همین
بود؛ زيرا همانطور که در ابتدای مقاله بیان شد ،دانش الزمة حكمت است و تا دانش و يادگیری
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نباشد نمیتوان انتظار حكمت داشت .نتايج اين قسمت مطابق با نتايج پژوهش بیرلی و
همكارانش ( )2000است .آنها در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که میل به يادگیری ،1يكی
از محرکهای مهم برای ارتقای حكمت سازمانی است .برايناساس ،پیشنهاد میشود به اين نكته
در سازمانهای دولتی توجه شود .بهطوریکه افراد ،به دنبال دانش و دانشافزايی باشند؛ نه اينكه
فقط دورههايی آموزشی ،بدون درنظرگرفتن تأثیرگذاری برگزار شود؛ زيرا الزمة حكمتمدارشدن
سازمان ،رفتن به سمت آموزش تأثیرگذار 2است .اخالق ،ديگر عنصر تأثیرگذار بر سازمان
حكمتمحور است .يكی از مؤلفههای حكمت در نهجالبالغه براساس نظر رنجبريان و همكاران
( )1390اخالق است که با نتايج پژوهش حاضر همخوانی دارد .ارسطو نیز اخالق را جزء
جدايیناپذير حكمت میداند؛ نتايج پژوهش نیز مطابق با نظر ارسطوست .ارسطو معتقد است
حكیمشدن موجب شادشدن فرد میشود و انسان شاد کسی است که در عمل ،يک فرد درستكار
باشد و فضیلتهای اخالقی را در اولويت کارهايش قرار دهد .بهعبارت ديگر ،از نظر ارسطو،
اخالق جزء الينفک حكمت است .سیسرو معتقد بود آنچه شايسته و مناسب است ،به اين
معناست که از لحاظ اخالقی درست است و آنچه از لحاظ اخالقی درست است ،شايسته و مناسب
است (اسمال .)2010 ،از طرف ديگر ،ظرفیت قضاوتهای درست در حالتهای مربوط به زندگی
و رفتار نیز به حكمت نسبت داده میشود (اسمال .)2004 ،فرد حكیم بايد مطابق با قوانین سخت
اخالقی عمل کند؛ يعنی بهدرستی عمل کند و بهشايستگی و شرافتمندانه رفتار کند؛ بنابراين،
پیشنهاد میشود قبل از هرچیز ،اخالق سرلوحة مديران و کارکنان در سازمان قرار گیرد .انجام کار
بیمنت و درست ،عین اخالق است؛ اما انجام کار با توجه به سود شخصی ،مطابق با نظر ارسطو،
عین بیاخالقی است.
نكتة ديگر اينكه نمیتوان سازمانی مبتنی بر حكمت داشت ،اما رهبران سازمان بدون حكمت
باشند .نتايج اين بخش مطابق با نتايج پژوهش برنارد و همكارانش ( )2009است .آنها معتقدند
حكمت مديريتی و رهبری ،به حكمت سازمانی منجر میشود؛ بنابراين ،در حوزۀ رهبری و
مديريت پیشنهاد میشود رهبران و مديران توانمند در ادارههای دولتی بهکار گرفته شوند تا با
توجه به عوامل و ويژگیهای سازنده ،اعم از مسئولیتپذيری ،توان رهبری ،تجربة کاری،
گستردگی تفكر ،هوش عاطفی ،قدرت استدالل ،بینش شهودی و داشتن شجاعت و جسارت -که
الزمة حكمت است -بهسوی سازمان حكمتمحور حرکت کنند.
قضاوت صحیح و عادالنه ،يكی ديگر از عوامل تأثیرگذار بر سازمان حكمتمحور است؛
1. Passion to learn
2. Training for Impact
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چیزی که در خیلی از تعاريف ،به آن اشاره شده است و در ابتدای تحقیق نیز در تعريف حكمت
سازمانی به آن اشاره شد .اين نتايج ،مطابق با تعريف استودينگر و همكارانش ( )1997است .آنها
بهطور کلی ،حكمت را انجام قضاوت صحیح و درست تعريف میکنند .داشتن قضاوت صحیح ،به
عدالت در سازمان منجر میشود .پس میتوان از عدالت در سازمان ،به میزان حكمت در آن پی
برد .پیشنهاد میشود بهگونهای در ادارههای دولتی قضاوت و تصمیمگیری شود که مبنای تحرک
و انگیزه و در نهايت ،عملكرد سازمان شود .در مقابل ،فرهنگ سازمان تأثیر مستقیمی بر سازمان
حكمتمحور ندارد ،اما میزان تأثیر غیر مستقیم آن شايان توجه است .فرهنگ ،مفهومی کلی
است که در سطوح مختلف سازمان ،قابل تحلیل است .تأثیر غیر مستقیم آن به اين علت است
که اگر میخواهیم سازمان حكمتمحور داشته باشیم ،بايد فرهنگ سازمان در پی اخالقمداری،
پرورش رهبران خردمند ،دانش و يادگیری و قضاوت درست باشد؛ همة اين موارد ،در بستر
فرهنگ سازمانی محقق میشود؛ بنابراين ،پیشنهاد میشود فرهنگی در سازمان نهادينه شود که
تسهیلکنندۀ موارد ديگر باشد .بهطور کلی ،اگر اصول اخالقی ،مبنای حرکت در سازمان باشد،
تصمیمگیریها بر مبنای قضاوت صحیح و عادالنه صورت گیرد ،مديران حكیم پرورش داده
شوند و مديريت دانش بهعنوان مبنای يادگیری در سازمان ،مد نظر قرار گیرد ،میتوان انتظار
سازمان حكمتمحور را داشت .با توجه به نتايج پژوهش ،بهنظر میرسد راه رسیدن به اين هدف،
توجه جدی به فرهنگ سازمانی است؛ چرا که فرهنگ سازمانی ،عاملی تأثیرگذار بر همة متغیرها
از جمله اصول اخالقی ،قضاوت صحیح و درست ،سبک رهبری و مديريت دانش و يادگیری
است .داشتن يک فرهنگ سازمانی -که مشوق و محرک اين عوامل باشد -نقش مهمی در
تسهیل رسیدن به سازمان حكمتمحور بازی میکند.
بهنظر میرسد اين پژوهش ،در طراحی سازمان حكمتمحور بهعنوان يک چهرۀ نوظهور
سازمانی و متناسب با شرايط حاکم در قرن بیستويكم موفق بوده و با تبیین مدل مفهومی توانسته
است تا حدی به چارچوبی جامع برای حوزۀ حكمت سازمانی دست يابد .اگر در گذشته ،از حكمت در
فلسفه و روانشناسی سخن گفته میشد و پس از ورود اين مقوله به حوزۀ مديريت ،تنها به بررسی
عناصر مديريتی حكمت پرداخته شد ،در اين تحقیق ،گامی فراتر از پژوهشهای گذشته برداشتیم و
توانستیم بر پاية ارکان فلسفی ،ارکان مديريتی سازمان حكمتمحور را ارائه دهیم؛ هرچند نبود
مطالعههای عمیق در اين حوزه و آگاهینداشتن بیشتر اساتید از حكمت سازمانی ،پژوهش را در
مرحلة کیفی با محدوديتهايی مواجه ساخت .بهعبارت ديگر ،در صورتی که افراد پانل دلفی،
تخصص بیشتری در اين زمینه داشتند ،شايد نتايج کاملتری بهدست میآمد .امید که پژوهش
حاضر مبنا و چارچوب اولیهای برای پژوهشهای ديگر در اين زمینه ارائه کرده باشد.
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با توجه به نتايج بهدستآمده و چندبعدیبودن حكمت ،به مديران پیشنهاد میشود به
موضوعهای مربوط به حكمت ،بهطور جدی توجه کنند و اگر به اين نتیجه رسیدند که تصمیم يا
عملی درست است ،شجاعانه از آن دفاع کنند و آن را عملی سازند؛ زيرا شجاعت در عمل ،الزمة
حكمت مديريتی است .پژوهش حاضر مانند بسیاری از پژوهشها با محدويتهايی مواجه بود.
محدوديت اصلی پژوهش ،نبود آشنايی کافی اعضای پانل دلفی با مفهوم حكمت و سازمان
حكمتمحور بود که الزم بود توضیحهای بسیاری در اين زمینه به آنها داده شود؛ اگر
پژوهشگران اين موضوع را بیشتر مطالعه کنند و دانش افراد در اين زمینه افزايش يابد ،در آينده
نتايج کاملتری حاصل میشود .از آنجا که اين پژوهش برای اولین بار چنین مدلی را ارائه داده
است ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به اين متغیرها اکتفا نشود و با توجه به گستردگی
ادبیات تحقیق در اين زمینه و همچنین استفاده از روشهايی مانند مصاحبة کیفی با
صاحبنظران ،به دنبال بررسی دقیقتر و مدل کاملتری باشند؛ چرا که ممكن است متغیرهايی از
ديد محقق مخفی مانده باشد .درنهايت ،به پژوهشگران آتی توصیه میشود با توجه به گستردگی
جامعة آماری و تفاوتهای موجود بین افراد در ادارههای مختلف از نظر نگرشی و فكری ،بهطور
مجزا ،مخصوصا سازمانهای خصوصی را مطالعه کنند.
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