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Abstract: 
This paper viewed organization and management issues from wisdom perspective. It studied 

wisdom from individual, interpersonal, organizational and strategic level. The purpose of this study 

was to investigate the effects of philosophical wisdom dimensions such as; logic, ethics, aesthetics, 

epistemology and metaphysics on four aforementioned levels. The population of the research was 

7491 employees in offices of Hamedan province, on which 381 employees were selected as 

samples. To collect data from the field, 100 item questionnaire was used. Delphi technique was 

used in three rounds to design the final questionnaire. Delphi panel of 21 faculty members was 

formed. Questionnaire was validated through confirmatory factor analysis and its reliability was 

confirmed by Cronbach’s alpha. According to conceptual model 4 hypotheses were developed to 

examine the relationship between these variables mutually. In order to test the hypotheses, LISRE 

program and Path Analysis Model (PAM) was used. The correlation results show positive and 

significant relationship between dimensions of philosophical wisdom in different levels. 

Furthermore, positive and significant relationship between the level of managerial and 

organizational wisdom with dimensions of each level was supported as well. Nevertheless results 

using LISREL program indicated was supported as well. Nevertheless results using LISREL 

program indicated that three levels: interpersonal, organizational, and strategic had a significant 

and positive effect on managerial and organizational wisdom. But there was no significant 

relationship between philosophical wisdom and managerial and organizational wisdom at the 

individual level. 
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سنجش و ارزیابی خرد سازمانی و مدیریتی در سطوح مختلف سازمانهای دولتی 

 با نگرشی به ابعاد فلسفی
 
 

 (67/87/6379، تاریخ پذیرش: 97/66/6376)تاریخ دریافت: 
 

 4مرتضی مرادی ،3ابسیسعید ع،  9محمدعلی سرلک ، 6محمد موسوی
 

 چکیده
فـردی، در این مقاله با نگاهی خردگرایانه به مدیریت و سازمان سعی شده است در سـطوح مختلـف فـردی، بـین

سازمانی و راهبردی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات ابعاد فلسـفی 
شناسی و متافیزیک در چهار سطح ذکر شده است. جامعه آمـاری ، شناختشناسیخرد یعنی؛ منطق، اخالق، زیبایی

-انـد. بـهنفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شـده 306های کل استان همدان بودند که نفر از کارکنان اداره 7476

مه، از  سؤال استفاده شده است. بـرای طراحـی پرسشـنا 688ای با آوری اطالعات میدانی، از پرسشنامهمنظور جمع
نفـر از اعضـای هیئـت علمـی  96تكنیک دلفی در طی سه مرحله، استفاده شده است. اعضای پانل دلفی، شـامل 

اند. بعد از توافق عمومی در مورد پرسشنامه، روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایـایی دانشگاه، بوده
. نتایج همبستگی دو به دو و مجزا در بین سـطوح مختلـف آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است

دهد که ابعاد فلسفی خرد در هر چهار سطح با یكدیگر رابطه مثبت و معناداری دارند و همچنین با خرد -نشان می

ان نش LISRELافزار مدیریتی و سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری دارند. امّا نتایج تحلیل مسیر با استفاده از نرم
فردی، سازمانی و راهبردی اثر مثبـت و معنـاداری بـر خـرد مـدیریتی و داد که ابعاد فلسفی خرد در سه سطح بین

 سازمانی دارند، امّا ابعاد فلسفی خرد در سطح فردی تأثیر معناداری بر خرد مدیریتی و سازمانی ندارد.  
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مقدمه

افزایش   آوری،فنپیچیدگی افزایش ، شدن جهانیهای موجود در قرن حاضر مانند: با توجه به برخی روند
 ،هاکارکنان دانشی، مسئولیت سازماناهمیت سریع رقابت و افزایش انتظارات سهامداران همزمان با افزایش 

کار  اههمه افرادی که در سازمان الزم است کهت. تر شده اسبیش پایدار،تغییرات سازمانی  ایجاد منظوربه
در اهداف،  اساسییک ارزیابی مجدد  ،بنابراین .طور اساسی تغییر کرده استدرک کنند که جهان به ،کنندمی

بلكه یک ضرورت رو، بهبود مستمر سازمانی یک گزینه نیست، از این .ضروری است ،عملیات و ادراکات
های عملیاتی و رهبری سازمانی گذشته به چالش کشیده شده است و ات و دیدگاهاست. در این زمینه، اقدام

ها مباحث و موضوعات متفاوتی را ارایه دهند. یكی از این مباحث که خیلی کم مورد توجه الزم است سازمان
 ایهآوریفنها در سراسر جهان درگیر تطابق با طور که سازمانهمان ، است.«6خِرد»قرار گرفته است، 

پیش که به جلو  برای ایننیز در اقتصاد جهانی هستند، تئوری سازمان  گونهپارادوکسهای چالش و پیشرفته
توانند شده است که رهبران و کارکنان فقط از طریق پرورش خرد می یاناست. ب کردهبه خرد توجه  برود

کار را در یک راه خالقانه و جدید بهچگونه آنها یاد بگیرند که و  کنند را انتخابهای مرتبط دانش و مهارت
های مورد نیاز برای اطمینان از ببرند. خرد، بیشتر از دانش، تفكری است که ظرفیت الزم، تشویق و ویژگی

 ،خرد و نه دانش ،امروزهشود که گونه استدالل میاین ،بدین ترتیبدهد. ها را ارایه میآینده بلندمدت سازمان
دانش مناسب در یک  گیریکارثر و بهؤنه تنها توانایی انتخاب م ،. خرد سازمانیباشدها سازماناصلی اولویت 

آوری، یكی کردن و ارتباط این دانش با ابزارهای قابل قبول بلكه توانایی جمع ،کندموقعیت خاص را بیان می
بلكه اگر اکثریت کارکنان  ؛شود. بنابراین، خرد نه تنها به اعمال افراد نسبت داده مینیز در بر داردسازمانی را 

 کهبا توجه به این .شود گراتواند خردمی ،عنوان یک کل، آن موقع سازمان بهباشندبه دنبال عمل خردمندانه 
بررسی ابعاد مختلف  مقالهبنابراین هدف این  ،و عملكرد خرد کم است ماهیتواقعیات شناخته شده درباره 

های فلسفی خرد است. ازمانی و راهبردی با در نظر گرفتن مؤلفهفردی، سخرد سازمانی در سطح فردی، بین
توان الگویی از یک سازمان خردگرا ارایه داد تا درک بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که چگونه می

های دولتی کمتر به چیزی فراتر از دانش توجه جا که امروزه در ادارهدست آید. از آنجامع و کاملی از آن به
گیرد؛ جامعه شود و حتی دانش در دسترس، کمتر در یک موقعیت مطلوب و مناسب مورد استفاده قرار میمی

های کل استان همدان در نظر گرفته شده است، تا به بررسی ابعاد خرد و سازمان آماری این تحقیق، اداره
  های دولتی پرداخته شود. خردگرا در اداره

( ادبیات تحقیق2
 ؟خرد چیست -1-2

، خرد را در بیشتر تعاریف علوم اجتماعىامّا ، [38و  97]ندارد  اگرچه توافقی کلی دربارة تعریف خرد وجود
که چه چیزی اما مساله این است که توافق آشكار کمی درباره این .[61دهند ]میشرح ارتباط با امور انسانی 

 9[، استدالل اساسی7های ارزشی ]مل قضاوتدهد، وجود دارد. بنابراین، خرد، شاامور انسانی را تشكیل می

                                                           
1. Wisdom 
2. Vital reasoning 
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 یمفهومکه خرد، رسد به نظر میها، در نظر گرفته شده است. و دیگر ویژگی  [36] 6دانش ضمنی ،[99]
، بلكه نباشد دانشاز  یک سطح باالتر خرد، تنهاممكن است . [60 ،61 ،68] باشد چند بعدی بسیار گسترده و

نظر به. همچنین [61، 1باشد ] افراد باید عمل کنند،که  یهای جهانی از جنبهاز توجه به بسیارای پیچیده راه
، 7، 4]  صالح عمومی همه مردم است خردمنددغدغه عمومی یک آدم  ،خرد یمفهوم حوزهدر که رسد می
 خرد نه تنها برای حداکثر سازی منافع فرد»(، این موضوع را به این صورت بیان کرد: 6770[. استرنبرگ )36

 دیگران منافع با 9از منافع شخصی مختلف )درون فردی( بیشتر تعادلی ، بلكهشودیا شخص دیگر استفاده می
 شهرمانند  4(بین فرد و محیط)کند هایی که فرد در آن زندگی میهای دیگری از زمینهجنبهو  3)بین فردی(

 نهاییبه عنوان سطح  طور کلی خرد،توان گفت، بهدر نهایت می «.یا حتی خدای فرد استمحیط محله یا یا 
ترین مفاهیم بشری ترین و وسیعخرد، یكی از پیچیده[. 90، 61، 4]  مورد توجه است انسانفهم و کارکرد 

گر رشد قوای فكری و توسعه رفتار انسانی است. به دلیل ماهیت رازگونة خرد، این است. این مفهوم نمایان
افراد  مندی از خرد، ویژگیِهای مختلف بوده است. بهرهها و فرهنگانها، مكمفهوم، موضوع تحقیق در زمان

و جوامع موفق است. فیلسوفان، دانشمندان، محققان، مؤلفان، هنرمندان و متفكران سازمانی، در تالشی 
دنبال این بوده و هستند که ماهیت خرد را مشخص کنند، زیرا معتقدند برای هدایت و جهت همه به مشابه
 .[94تر از خرد وجود ندارد ]به کارهای انسان، چیزی مهمدادن 

انگیز است. به همین ها و اعمالی است که گستردگی و تنوع آن حیرتای از ویژگیگیرندة مجموعهخرد، در بر
عنوان ای مبهم بهگونههای لغت، از خرد، تعریف ارایه شده است. این مفهوم بهدلیل، به اندازه تعداد فرهنگ

توان آن را به میزان کند و میت، بینش یا قضاوت تعریف شده است. خرد، هم اسم است، که اشاره میبصیر
متفاوتی داشت و هم فعل، که به معنی فرآیند درک دنیا و فعالیت کردن در آن است. مرور ادبیات گسترده 

-، یا مجموعه دانش و تجربههای زیر از آن است: )الف( خرد به معنای آگاهیدهنده تعریفدرباره خرد، نشان

های و اخذ تصمیم گر توانایی انجام قضاوتآید؛ )ب( بیانای خاص پدید میای است که در جامعه یا در دوره
ها و گر معرفت فلسفی یا علمی انباشته شده است؛ )ت( به معنی توانایی اخذ تصمیمدرست است؛ )پ( نمایان

های دهندة انجام قضاوتو تجربه شخصی است )ث( نشان های عاقالنه بر اساس دانشداشتن قضاوت
خوب، بر اساس تجربه و درکی عمیق از زندگی است )ج( بیانگر توانایی استفاده بهینه از دانش، تجربه، 
ادراکات و نظایر آن است؛ به عبارت دیگر مترادف با قضاوت خوب و فرزانگی است و )چ( توانایی فرد در 

دهد؛ از این منظر خرد به معنای عقل چه درست، مناسب یا پایدار است را نشان میزمینه درک یا قضاوت آن
 .[91سلیم یا قضاوت خوب است ]

که سازمان  ییجا. از آن[38است ]جوامع انسانی  یبرای بقا نسبی رد دارای ارزشخ ،سازمانی اثراتدر بحث 
[ همچنین این نكتـه قابـل 39] مرتبط باشد خرد بهتواند بقا آن می ،از جوامع انسانی است نوعیتجاری خود 

از کشورهای  ،یاماهاو توشیبا، هونداد  ،سونی از قبیل ترین رقبا در اقتصاد جهانی،توجه است که بعضی از مهم
گویای ایـن  گونه،شواهد داستاناین  ،البته .[69برای خرد احترام قایلند ]های فرهنگی دیرینه سنت باآسیایی 

                                                           
1. Tacit  knowledge 
2. Intrapersonal  
3. Interpersonal  
4. Extrapersonal  
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توان چنین برداشت کرد که یک اما می شود،منجر میشرکت  یبه موفقیت مالی و بقا ردخمطلب نیست که 
 سازمانی وجود دارد. عملكردرد و خبین  ایرابطه

این دارایی ناملموس مرتبط ی یشناسا شروع به ها شرکتکه خرد در ویژگی افراد نهفته است، با توجه به این 
هـای ترازنامـه سـنتی تر از آیتمهوش کردند، که ممكن است مهم با مهارت و دانش انسانی از قبیل تجربه و

هـای دارایـیاز فقط نه  های فكریداراییکه  کردند (، بیان6774) 6سیول برای مثال، اِستوارت و .[66باشد ]
هـایی کـه در ممكن است بیشتر باشد، بلكه ممكن اسـت حتـی از دارایی آیدکه در ترازنامه شرکت میمالی 

 نشان دادند (،9889) 9الیری و همكاران طور مشابه،به [.33آید نیز بیشتر باشد ]ت درآمد آنها میصورت وضعی
را  شـانکنـانترین کاربـا اسـتعدادحفـظ و ا قـکـارگیری، ارتهجذب، ب ی فرآیندهای موفق چگونگکه سازمان

توانـایی یـادگیری و  ،هسـتند گردند کـه بـاهوشدنبال کارمندانی میکارفرمایان به معتقدند که آنهادانند. می
 هیجـانی هسـتند و قادرنـد بلـو که دارای خصوصیاتی مانند سازگاری، صداقت، پیشرفت را دارند و دیگر آن
دنبـال هبـ طور دایـم،بهها چنین بیان شد که شرکت ،مجزا عة. در یک مطال[98]قضاوت خوب را تمرین کنند 

 تیزهوشی در تجارت، بیـنش، یـادگیری پذیری،انعطاف ندجایگزین کردن مدیرانی هستند که خصوصیاتی مان
عنوان یـک ویژگـی هخاص ب طوررد بهخرا دارند. اگر چه  مواجهه با ابهامات و عدم اطمینانو توانایی  مستمر

از ایـن  [.1]رد هسـتند خـمفهـوم  مرتبط بـاآید، اما بسیاری از موارد به نوعی حساب نمیهاین مطالعات ب در
 کـههسـتند و ایـنآن ، منـابع انسـانی سازماندارایی یک  ارزشمندترینکه  شودبرداشت می مشاهدات چنین

 های مرتبط با خرد را دارند، ارزش بیشتری، قائل هستند.ها برای افرادی که این ویژگیسازمان
عنوان هب ردخرود نهفته است. اول، انتظار می حوزهدر سه  حداقل ،رد مدیریتیخِ ةطور خالصه، ارزش مطالعهب

ر ارتباط با داشتن دسازمانی  یبقا ممكن است عملكرد و کهاین . دومباشد یک خصوصیت رهبری مطلوب
 هایو نسل رد را به مدیرانخ قادرند کسانی کههستند و  مندانهگیری خردمدیرانی باشد که قادر به تصمیم

های ترین داراییارزشمند ،کنند که افراد، متخصصان منابع انسانی پیشنهاد میدر نهایتًآینده انتقال دهند. 
های مطلوب کارکنان عنوان ویژگیهای مرتبط با خرد، بهکه خیلی از ویژگید و اینیک شرکت هستن

نقصان مطالعات رسمی درباره خرد، شواهد تجربی محدودی برای تأئید این  به دلیل شناسایی شده است.
  اند.ید کردهایتها را ادی این گفتهمشاهدات وجود دارد. اگر چه نویسندگان زی

 خرد سازمانی و مدیریتی -2-2

طور واضح، بهشود که خرد سازمانی چیست؟ ای که در باال به خرد شد، این سؤال مطرح میبا توجه به اشاره
گیرند، بسیار پیچیده است و معموالً نیاز است که تصمیم گیرنده ها میکه شرکت هاییمبسیاری از تصمی

دار زیادی از اطالعات را فیلتر کند. نیاز است که مبنای دانش گسترده را شناخت، تفسیر کرد و آن را با مق
سازی اطالعات و گیری و عملكرد، مستلزم سادهفرآیند واقعی تصمیم. [93، 61، 64] اطالعات تكمیل کرد

دانش به فرآیند  هایحوزترین طوری که مهمدانش است. پیچیدگی این شرایط را باید هدایت کرد، به
عالوه بر این، دانش و اطالعات پیچیده را باید در یک چارچوب همه جانبه و  [.31] گیری راه یابندتصمیم

                                                           
1. Stewart and Losee 
2. O'Leary, Lindholm, Whitford, and Freeman 
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سازی و ارزیابی دانش، به قضاوت نیاز دارد که تعداد کمی از محققان به گسترده ارزیابی کرد. این ساده
 [.96] اندبررسی آن پرداخته
-نامیده می ،«6خرد سازمانی»استفاده از دانش خاص برای زمینه خاص، چیزی است که قضاوت، انتخاب و 

کار بردن دانش مناسب در شرایط معین، مربوط است. برای . یعنی خرد، به توانایی انتخاب موثر و بهشود
متمایز را  و خرد دانش ،که داده، اطالعات شودارایه می ،6در شكل شماره  روشن شدن این موضوع چارچوبی

تواند بهترین استفاده را از دانش خود می سازمانکه چگونه کند و مفهوم خرد سازمانی را در شناخت اینمی
 کند.میبكند، معرفی 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های کنند تا دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. اطالعات، داده. آنها را حفظ می9اندهای خامها، واقعیتداده
-، معنادار و مفید هستند. دانش، درک روشن از اطالعات است. اطالعات را تحلیل و ترکیب میپردازش شده

، 0، روشن7، مشهود1، متناقض1، آشكار4تر، گسترده3ترکنند تا قابل فهم شوند. خرد، بیش از این است، عمیق

                                                           
1. Organizational wisdom 
2. Raw Facts  
3. Deeper   
4. Broader 
5. Apparent 
6. Contradictory 
7. Evident 
8. Lucid 

 خرد

 دانش

 اطالعات

 داده

    استفاده از دانش برای تثبیت و 

 یابی به اهدافدست

تحلیل و ترکیب اطالعات 
 استنباط شده

دست های بهمعنا دادن به داده

 آمده

 دست آوردن حقایق خامبه

 [5]: چارچوب داده، اطالعات، دانش و خرد 1شکل 
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است، حال هر تعریفی  ، همه به طور همزمان. اگر هدف، زندگی بهتر3تجربهو خام و بی 9، تجربه شده6مبهم
های بیشتر، اطالعات بیشتر یا دانش بیشتر لزوماً منجر به سعادت فردی که از آن وجود داشته باشد، داده

چه که سعادت بشر را شود. بنابراین، عالوه بر داده و اطالعات و دانش، آن[، نمی91یا موفقیت شرکت] [،34]
 [.   67گیرد ]صرف است و قطعاً چیزی کامالً متفاوت را در بر میزند، خرد است. خرد، برتر از دانستن رقم می

خرد، آشكارا از دانش متمایز شده است. از نظر فلسفه، این دو مفهوم کامالً قابل تمیز هستند. دانش، شامل 
، استفاده 1که خرد از این دانش در اجرای قضاوت درستاست در حالی 4داشتن عقیده توجیه شده راستین

طور که گفته شد، دانش شاید برای انجام کارها ضروری باشد امّا قطعاً برای خرد کافی همان [.7] کندمی
گوید که کارها را چطور باید انجام دانش علمی میبنابراین، خرد، چیزی بیشتر از دانش علمی است. نیست. 

 [.97] گوید که آنها را باید انجام داد یا ندادداد امّا نمی
دیریتی رد مخکه آیا مشخص کردن این که آیا خرد مدیریتی وجود دارد یا نه، مباحث انتزاعیخارج از این 

دینگر و و. اِستاست شده از خرددریافت و مورد انتظار  بررسی ارزشمعلول فرآیند  باید مطالعه شود، ضرورتاً
یشرفت جوامع انسانی دارد. بقا و پ برای گیریارزش چشم 1مرتبط با خردکه دانش دادند  نشان (،6771ز )بالتِ

رد خ، (9889) 69یماتاچو  66کاریكو، 68فِریس ،7هاردینگ -تورس ،0، هلگرسون7جیسونبر اساس پیشنهاد 
، ارزشمند باشد. آنها انسانیپیشرفت  درکشان و محیطبا ق یدر کمک به مردم برای تطب ممكن است

پرورش و به شده رضایت از زندگی  بهبودتواند منجر به رد در نهایت میخ درککنند که همچنین ذکر می
 مفیدتواند مهارتی رد میخکند که ، بیان می(9888)کرامر  این،عالوه بر  [.38]کند رهبران جوامع کمک 

تواند توانایی تعامل رد فردی میخبدین دلیل که افزایش  ،برای جامعه در جهت پیشرفت شهروندانش شود
شود که ه و بدون قضاوت افزایش دهد. از این جمالت چنین آشكار میدلسوزان به روشیمردم را با یكدیگر 

یا تجاری  هایسازمانبه توان میرا  هاگفتهدارد. اما چگونه این  یارزش اجتماعی سطوح گوناگون از نظررد خ
سازمانی شده خرد در چارچوب کارکرد  بررسیمنجر به  ها،پاسخبرای این  جستجو ارتباط داد؟مدیریتی  خرد
 است.
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 سطوح تحلیل خرد مدیریتی و سازمانی - 2-3

شود(، ها )که بر مبنای روابط بین افراد تشكیل میسؤال این است که افراد باید عاقل و خردمند باشند، یا تیم
، سطوح تحلیل خرد 9های راهبردی و کالن؟ در شكل شماره عنوان کل واحد و یا نظامیا سازمان به

 [. 63] داده شده است مدیریتی و سازمانی نشان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 سطح فردی -2-3-1

کنند و رفتار سازمان مبتنی بر رفتار کند. بلكه این افراد هستند که رفتار میسازمان به خودی خود رفتار نمی
های دیگری مثل سازمان، صنعت، کشور و... تنها افراد است. فرد، واحد اساسی تحلیل است، زیرا موجودیت

شوند ر انتزاعی وجود دارند. افراد در نهایت مسئول کل تاریخ انسان هستند، زیرا رخدادها پدید آورده میبه طو
توان دنبال کرد و به افرادی شوند. بنابراین، رویدادهای مدیریت و سازمان را همیشه میکه کشف نه این

، روحیات آنها اخالق 6ازمانیطوری که قضاوت آنها منطق سرسید که نمود فیزیكی داشته و دارند، به
را  1و تفكرات آنها واقعیت سازمانی 4، تعبیرهای آنها دانش سازمانی3های آنها طرح سازمانی، ارزش9سازمانی

 [.63] پدید آورده است
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4. The Organizational Knowledge 
5. The Organizational Reality 

 [13: سطوح تحلیل خرد مدیریتی و سازمانی ]2شکل شماره 
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 فردیسطح بین -2-3-2

، بیش از عنوان یک کل واحد تبیین کرد، زیرا جمع هر چیزای را بهتوان مجموعهبا بررسی یكایک اجزا، نمی
های سازمانی که حاصل ها و تیمتوان رفتار گروهمجموع اجزا است.  با بررسی رفتار یكایک افراد سازمان نمی
، 9اندیشیهایی مثل گروهو پدیده 6های جمعیتعامل و همگرایی بین افراد است را تبیین کرد، زیرا پویایی

شود. بنابراین، اگر برای ارتباط بین افراد حاصل می تبانی جمعی، بدآموزی گروهی و... فقط در سایه تعامل و
درک منطقی مدیریت سازمان، الزم است تحلیل فردی، با تحلیل بین فردی تحكیم بخشیده شود و به 

 1، تنوع فرهنگی1های جمعی، برداشت4، تبادالت اجتماعی3های مبتنی بر مذاکرهعوامل مختلفی مثل تصمیم
 [.63، توجه شود ]7و قدرت و نفوذ

 سطح سازمانی -2-3-3

، عمل 7کس در خالءپذیرد. هیچ، تاثیر می0در علوم اجتماعی، فرض بر این است که رفتار از زمینه یا محیط
های تعیین شده، ذینفعان و... ، نقش68های محیطی، مثل ماهیت فعالیتای از ویژگیکند. بلكه مجموعهنمی

گذارند. بدین ترتیب، سازمان سیستم ایجاد جا میاص بهاثر بزرگی بر چگونگی عمل فرد در هر لحظه خ
خورد. به عنوان مثال، کند که در آن رفتار فرد رقم میهایی را فراهم میای است که موقعیتشده

دیوانساالری و تشریفات زاید اداری و قوانین دست و پاگیر حاکم بر یک سازمان، ممكن است کاری کند که 
ها را در درون ای ایجاد کنند. بنابراین ما باید رفتار افراد و تیمنتوانند نتایج خالقانه ترین افراد همحتی خالق

 [.63زمینه سازمان تحلیل کنیم ]
 سطح راهبردی -2-3-4

های ای مثل سازمان را بدون در نظر گرفتن اهداف، جهت حرکت و روابطش با سیستمتوان رفتار پدیدهنمی
-راهبرد، ترکیبی از اینهاست؛ چگونگی و چرایی و نیز حال و آینده را در بر میتر، درک و تحلیل کرد. کالن

عنوان های راهبردی برای کند و کاو صحیح درباره خرد سازمانی و مدیریتی ضروری است. بهگیرد. پویایی
ری را با توان بهتر درک کرد. مذاکره و رهبمشی کسب و کار، میها را با در نظر گرفتن خطمثال، رفتار تیم

 توان بهتر فهمید. در نظر گرفتن عوامل محیطی، می
ای شود؛ بنابراین خردمندانه برای بررسی دقیق خرد سازمانی و مدیریتی باید به این چهار سطح توجه ویژه

است.  فردی، سازمانی و راهبردیبینعمل کردن در حوزة سازمانی و مدیریتی نیازمند توجه به سطح فردی، 
یل در این مقاله، سعی شده است به این سطوح به عنوان سطوح مختلف خرد سازمانی و مدیریتی همین دلبه

 [.63]پرداخته شود
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 نشریه بهبود مدیریت 149

 ابعاد فلسفی خرد  -2-3-5

مطالعه "و به معنی  "عشق به خرد و طلب آن"(، فلسفه به معنی 9881) 6دائرة المعارف کلمبیا  بر اساس

برای این  [.0]، تعریف شده است "دهدو تفكر را تشكیل میواقعیت غایی و علل و اصولی که اساس وجود 

و  1شناسی، شناخت4شناسی، زیبایی3، اخالق9منطقهدف، تحقیق فلسفی مبتنی بر چندین رکن است. 

منطق، با قوانین استدالل معتبر سر و کار دارد، به عبارت دیگر، به معنی مطالعه استنباط و  [.63] 1متافیزیک

آل فكر از طریق پرسیدن سؤاالتی درباره های ایدهتر، این کلمه به بررسی شیوهطور وسیعاستدالل است. به 

پردازد. توان تعبیر عقالیی بودن از آن داشت، میچه را میدهد و آنآنچه استدالل عقالنی را تشكیل می

و استانداردهای اخالقی  های واالآل، ارزشپردازد. اخالق، با رفتارهای ایدهاخالق به مسایل رفتار درست می

و  "درست"الزم برای قضاوت درباره عمل انسان سر و کار دارد. اخالق به مطالعة این مساله که چه اعمالی 

آورد که افراد باید مطابق پردازد و بدین وسیله روش یا مقرراتی را پدید میهستند، می "خوب"چه اهدافی 

مشخص کردن ماهیت زیبایی و مالک قضاوت هنری است.  شناسی در تالش برایآن زندگی کنند. زیبایی

 68و ترجیحات 7هاشود و شامل ماهیت سلیقهاطالق می 0یا زیبایی 7آلشناسی به مطالعة صورت ایدهزیبایی

شناسی، این کلمه از اصطالحی در یونان باستان گرفته شده که به معنی ادراک است. است. از نظر ریشه

پردازد و طراحی و هنر را با اشیا، بخش است و چرا، میی مثل این که چه چیز لذتشناسی به سؤاالتزیبایی

-شناسی، به تحقیق درباره ماهیت دانش و فرآیند دانستن میدهد. شناختساختارها، تجارب و زبان پیوند می

به این شناسی های دانش انسان تمرکز دارد. شناختشناسی بر منشاء، ماهیت و محدودیتپردازد. شناخت

وجود دارد  66شود؟ و آیا دانشِ ما قبل تجربهپردازد که آیا همه دانش از طریق حواس گردآوری میسؤال می

-؟ ایده 69که محصول منابع دیگری مثل تجربه و عرفان استو آیا دانش محصول تفكر منطقی است یا این

در نهایت متافیزیک، درباره  شناسی وجود دارد وهای شناختهای زیادی درباره ماهیت دانش و سیستم

طبیعه عبارت است از مطالعه واقعیت کند. متافیزیک یا ماوراءماهیت و اهمیّت نهایی جهان کند و کاو می

های واقعًا دهد. متافیزیک سؤالچه ساختار و محتوای چیزهای موجود واقعی را تشكیل میو آن 63غائی
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پرسد. در جدول را می "امرای چه هدفی وجود یافتهب"و  "واقعیت چیست؟"، "من کیستم؟"بزرگی مثل 

. با توجه به سطوح [63، سطوح تحلیل با در نظر گرفتن ابعاد فلسفی خرد نشان داده شده است ]6شماره 

(، هر یک از این ابعاد فلسفی را به سطوح مختلف تحلیل 9887تحلیل در نظر گرفته شده، کسلر و بایلی )

که سازه خرد از بعد فلسفی مورد توجه قرا گرفته است، در این توجه به این ذکر شده مرتبط ساختند. با

 تحقیق قرار داده شده است. الگومطالعه، این چهارچوب، مبنای 

منبع اضافه شده  [63های خرد سازمانی به تفكیک سطوح تحلیل و ابعاد فلسفی ]: ویژگی6جدول شماره 
 است

 هاویژگی سطح تحلیل

 فردی
فرد خردمند، شامل قضاوت معقول و متوازن )رویكرد منطقی(، رفتار سنجیده و شایسته )رویكرد های ویژگی

(، تفهیم و تفاهم دانش و آگاهی )رویكرد گرایانهاخالقی(، گرایش به چیزهای زیبا و کامل )رویكرد زیبائی
 شناسانه( و درک متفكرانه و عمیق )رویكرد متافیزیكی( است شناخت

 فردیبین

ها )رویكرد منطقی(، رفتارهای اخالقی مورد توافق )رویكرد گی تیم خردمند، شامل مدیریت منطقی تنشویژ
(، گرایش به کسب گرایانهاخالقی(، گرایش عاطفی و اجتماعی به چیزهای مطلوب و زیبا )رویكرد زیبایی

ی گروهی پیدا و پنهان هاشناسانه( و درک پویاییگذاری آن )رویكرد شناختآگاهی و دانش و به اشتراک
 )رویكرد متافیزیكی( است.

 سازمانی

گرا ویژگی سازمان خردمند، شامل ساختاری منطقی از کنترل و تعادل )رویكرد منطقی(، رهبری اخالق
ی و درک مشترک الگو(، هگرایانههای تغییر مطلوب )رویكرد زیبایی)رویكرد اخالقی(، گرایش به فرآیند

کند )رویكرد متافیزیكی( بینی را تشویق مینه( و بینشی عمیق که شجاعت و خوششناسا)رویكرد شناخت
 است.

 راهبردی

گیری منطقی از دانش جمعی به منظور افزایش اثربخشی سازمانی و ویژگی راهبرد خردمند، شامل بهره
یچیده با یابی به ارزش مشترک در روابط پترین عمل برای دستاجتماعی )رویكرد منطقی(، درک مناسب

(، بهبود گرایانههای مادی و معنوی )رویكرد زیبایینفعان )رویكرد اخالقی(، برقراری توازن بین گرایشذی
شناسانه( و ترکیب کردن علم و عمل )رویكرد منظور ایجاد تحوالت خالقانه )رویكرد شناختآگاهی به

 متافیزیكی( است.

 
دید و همچنین در قسمت باال به آن اشاره شد؛ کسلر و بایلی طور که در تعریف خرد، مطالبی بیان گرهمان

(، بر اساس جدول فوق پنج رکن فلسفی برای خرد در نظر گرفتند که در چهار سطح قابل بررسی 9887)
امّا  [، تالش شده است تا در هر یک از این چهار سطح، این پنج مؤلفه، مورد سنجش قرار گیرند.63]است

ای در مورد خرد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ هی و سازمانی، ابتدا ادبیات گستردبرای سنجش خرد مدیریت
طور کلی بیان شده بود که خرد مدیریتی و سازمانی که هر یک به نوعی به متغیرهایی اشاره کرده بودند. به

، 6گرایی ]اصول اخالقی و عمل[، 93، 67، 1، 1][، یادگیری و تسهیم دانش 97، 94، 1]شامل شهودگرایی 
[، است. بعد از استخراج 91، 63، 1، 1] راهبردی[، تفكر 7[، هوشمندی ]99، 68[،  عدالت ]97، 94، 60، 3

ها از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفتند و همچنین ها، در یكی از مراحل روش دلفی، این مؤلفهاین مؤلفه
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پیشنهادی  الگوزیر به عنوان  الگوبر این اساس،  بر اساس نظر خبرگان، مؤلفه اعتماد نیز به آن اضافه شد.
    تحقیق، ارایه شده است. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 اند از:های تحقیق عبارتباال، فرضیه یالگوبر اساس 
 های فلسفی خرد در سطح فردی اثر مثبت و معناداری بر خرد مدیریتی و سازمانی دارد. : مؤلفه6فرضیه 
 فردی اثر مثبت و معناداری بر خرد مدیریتی و سازمانی دارد.ای فلسفی خرد در سطح بینه: مؤلفه9فرضیه 
 های فلسفی خرد در سطح سازمانی اثر مثبت و معناداری بر خرد مدیریتی و سازمانی دارد.: مؤلفه3فرضیه 
 سازمانی دارد.های فلسفی خرد در سطح راهبردی اثر مثبت و معناداری بر خرد مدیریتی و : مؤلفه4فرضیه 

 

 مفهومی تحقیق یالگو: 3شکل شماره 

 تفكر راهبردی

 جذب اعتماد

 درستكاری اخالقي

 هوشیاری

گرایيعدالت  

 شهودگرایي

 یادگیری سازماني

 بكارگیری و تسهیم دانش

 عملگرایي

 
 

 

 

 

 سطح راهبردی

 منطق

 اخالق
 شناختیزیبایی
 شناسیشناخت

 متافیزیک

 

 سطح فردی

 منطق

 اخالق
 شناختیزیبایی
 شناسیشناخت

 متافیزیک

 

 فردیسطح بین

 منطق

 اخالق
 شناختیزیبایی
 شناسیشناخت

 متافیزیک

 

 سطح سازمانی

 منطق

 اخالق
 شناختیزیبایی
 شناسیشناخت

 متافیزیک

 H3 

H4 

H2 

H1 

خرد مدیریتی و 

 سازمانی 
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و مدیریت، مطالعات محدودی صورت گرفته است که در این  طور کلی، در رابطه با خرد در حوزة سازمانبه
 شود.به آنها اشاره میقسمت 
انجام گرفت. هدف  "خرد: ارزیابی، توسعه و روابط"تحت عنوان  6، توسط شدالک6770ای در سال مطالعه

ده خرد، توسعه خرد و بررسی اعتبار روابط فرض شده بود. نتایج این کلی این مطالعه، بررسی جامع پدی
ای چند بعدی است که محل اتصال دانش تخصصی، سبک شناختی بردباری و تحقیق نشان داد، خرد سازه

های شناختی عملی و اجتماعی عمومی است. همچنین نتایج نشان داد که عوامل خواهانه و تواناییترقی
 [.97]گذارند رد اثر میتسهیل کننده بر خ

خرد به عنوان یک سازه سازمانی: واقعیت یا علم معانی "(، تحت عنوان 9888) 9در تحقیقی دیگر استونز
، به این نتیجه رسید که خرد در رفتار و تفكر رهبران رسمی و غیر رسمی سازمان، همچنین فرهنگ و "بیان

 [.39]ساختار سازمان، وجود دارد 
مطالعه خرد "ای به منظور ارایه یک مقیاس برای خرد مدیریتی تحت عنوان مطالعه (،9883) 3رینولدز

، انجام داد که در این مطالعه خرد مدیریتی از دیدگاه مدیران اجرایی ایاالت "مدیریتی مدیران اجرایی آمریكا
 ی سنجش خردمقیاس برادر جهت توسعه را اولین گام متحده آمریكا مورد بررسی قرار گرفته است. ایشان 

خرد که ایناز  زیرا بعد صورت تجربی یک درک عمومی از این سازه تعیین شود.بهکه  برداشتندمدیریتی 
تواند منافع خرد مدیریتی را برای یک سازمان می یک مقیاسسازی و تعریف شد داشتن مفهوم مدیریتی

ویژگی که بیشتر مورد توجه  98 ضوع،ویژگی مرتبط با خرد در ادبیات مو 13از  در این تحقیق،تعیین کند. 
ترین رتبه را به بندی شدند که توانایی تفكر باالترین رتبه و سن پایینبود، از دید مدیران اجرایی آمریكا رتبه

 [.91خود اختصاص دادند ]
 و دانش سوى آن"(، تحت عنوان 6307فرد و همكاران )اولین مطالعة داخلی در زمینه خرد، توسط دانایی

، به منظور بررسی و "ناجا مدیران نگاه از مدیریتى حكمت دهندهارکان شكل بر مدیریتی: تحلیلى بهتجر
 98عنصر جدید به مقیاس رینولدز که  1نظرسنجی از اساتید و مدیران ناجا صورت گرفت. در این مطالعه، 

فردی مورد آزمایش قرار فردی و بینهای درونعنصر را شناسایی کرده بود اضافه شده و در دو بعد ویژگی
 [.9گرفتند ]

البالغه با استفاده های حكمت در نهجتحلیل مؤلفه"(، در تحقیقی تحت عنوان 6378رنجبریان و همكاران )
حكمت  930های حكمت را شناسایی کردند. آنها های کمی مؤلفه، با استفاده از تحلیل داده"از تحلیل محتوا

های تحقیق را از آن استخراج بالغه را مورد تحلیل محتوا قرار دادند و دادهالها و کلمات قصار نهجاز حكمت
کردند. در نهایت به این نتیجه رسیدند که به ترتیب اصول اخالقی، آگاهی، مالحظات اجتماعی و عمل چهار 

 [.3]البالغه بیشترین تأکید بر آنها شده استمؤلفه اصلی خرد )حكمت( هستند که در نهج
 
 

                                                           
1. Dorothy J. Shedlock  
2. Stevens  
3. Donald Joseph Reynolds 
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 حقیقروش ت( 3

فلسفی خرد بر خرد سازمانی و  هایهر یک از مؤلفهتا به بررسی اثرات  شده استدر این تحقیق سعی بر آن 
خرد سازمانی و مدیریتی مشخص نبودند، برای رسیدن  هایجا که مؤلفهاز آن ، است.مدیریتی پرداخته شود

ترکیبی )آمیخته(  راهبردتحقیق،  راهبرد ،به اتفاق نظر در این مورد از تكنیک دلفی استفاده شد. بر این اساس
مورد نظر و طراحی پرسشنامه از طریق تكنیک دلفی، روش کیفّی  هایاست، بدین صورت که تعیین مؤلفه

 های پرسشنامه نهایی روش کمّی تحقیق بود.تحقیق و تجزیه و تحلیل داده
 جامعه آماری و نمونه آماری  -1-3

اداره کل  38که شامل  استهای کل استان همدان ادارهکلیه کارکنان  جامعه آماری در این تحقیق شامل
برای تعیین حجم نمونه، چند فرمول وجود دارد. در حالتی که حجم  نفر است. 7746است که تعداد آنها 

شود ، برای تعیین حجم نمونه استفاده می6جامعه معلوم باشد و متغیرها از نوع کیفی باشند از فرمول کوکران
نفر تعیین  317بنابراین در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و بر این اساس، حجم نمونه . [6]

 شده است.
 
 

n =  

 
 

های جا که تعداد سوالنفر است. از آن 317با توجه به حجم جامعه آماری، نمونه آماری حاصل از فرمول باال، 
های بعضی از افراد ناقص باشد و قابل تحلیل نباشد و بود و ممكن بود پاسخ پرسشنامه این تحقیق نسبتاً زیاد

پرسشنامه بین افراد  418ها وجود داشت، تعداد که احتمال بازنگشتن بعضی از پرسشنامههمچنین به دلیل این
 91 ( که از بین آنها%78پرسشنامه برگشت داده شد )نرخ برگشت  487جامعه آماری توزیع شد. در نهایت 

های پرسشنامه ناقص پاسخ داده شده بود و یا از نظر محقق دارای اعتبار نبودند. بنابراین تعداد پرسشنامه
که جامعه آماری نفر است. با توجه به این 306قابل تحلیل و حجم نمونه آماری واقعی این تحقیق برابر با 

ای استفاده گردید. گیری طبقهنمونهاسب از منظور انتخاب متناداره کل در استان همدان است، به 38تحقیق 
 آمده است. ،9طور خالصه در جدول شماره دهندگان بهشناختی پاسخهای جمعیتویژگی

 
 
 
 
 

                                                           
1. Cochran  
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 دهندگانشناختی پاسخهای جمعیتگی: ویژ2جدول شماره 

 
 

 ابزار تحقیق -2-3

 روش از موضوع و پیشینه تحقیق ادبیات نظری، مبانی به مربوط اطالعات آوریجمع برای تحقیق، این در
شده  اینترنتی استفاده هایسایت و مجالت ها،کتاب بررسی ،(آرشیو) مدارک و اسناد ای،کتابخانه مطالعات

 اطالعات گردآوری اصلی ابزار. شد فیش، استفاده مانند ابزارهایی از اطالعات آوریعجم که برای. است
جا که تاکنون در زمینه خرد مدیریتی تحقیق جامع و کاملی است؛ از آن پرسشنامه تحقیق، این در میدانی نیز

ها برای و مؤلفهصورت نگرفته است؛ بعد از مطالعه مفصل در ادبیات موضوع و پس از استخراج این متغیرها 
نفر از اساتید و اعضای هیأت  96 ها از تكنیک دلفی استفاده شد.های هر یک از مؤلفهتأیید آنها و سوال

علمی دانشگاه و دانشجویان دکتری مدیریت به عنوان اعضای پانل انتخاب گردیدند که بعد از انجام سه راند 
 فرایند دلفی خاتمه یافت و پرسشنامه نهایی تأیید شد.دلفی، درباره پرسشنامه توافق عمومی حاصل گردید و 

 :آمده است 3پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد که در جدول شماره : روایی و پایایی -3-3
 
 
 
 
 

 تحصیالت پست سازمانی سابقه خدمت سن جنسیت

 مرد
91
7 

38-98 
 سال

79 
68- 6 

 سال

61
1 

 کارمند
91
0 

 67 دیپلم

48-38 
 سال

67
8 

 41 فوق دیپلم
18-48 

 سال
71 

98- 66 
 سال

64
8 

 41 کارشناس

 زن
69
9 

 18باالی 
 سال

68 

 لیسانس
67
4 

 96باالی 
 سال

14 
رئیس، معاون و 

 پزشک
38 

و  فوق لیسانس
 باالتر

68
3 

نامشخ
 ص

 67 نامشخص 47 نامشخص 69 نامشخص 63 نامشخص -

 جمع
38

1 
 جمع

38

1 
 جمع

38

1 
 جمع

3

8

1 

 جمع
38

1 
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 : نتایج پایایی تحقیق3جدول شماره 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت متغیرها ردیف

794/8 98 سطح فردی 6  

738/8 98 ردیفسطح بین 9  

748/8 98 سطح سازمانی 3  

747/8 98 سطح راهبردی 4  

749/8 98 خرد مدیریتی و سازمانی 1  

703/8 688 کل پرسشنامه 1  

 
. 703. تا 794های مربوط به متغیرها و کل پرسشنامه بین طور که از جدول مشخص است پایایی سوالهمان

وی و روایی سازه بود؛ یعنی سعی شد همه سطوح خرد است. همچنین، مبنای تعیین روایی، روایی محت
سازمانی و مدیریتی در تكنیک دلفی انعكاس یابد. برای تعیین روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تأییدی 

 آمده است. 4استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره 
 
 

 : نتایج تحلیل عاملی تأییدی4شمارهجدول 

 هر سطح هایمؤلفه سطوح
 عاملی بار

 )ضریب استاندارد(

 سطح معناداری

(T-value) 

 فردی

 44/69 78/8 منطق

 71/69 76/8 اخالق

 73/69 07/8 شناختیزیبایی

 67/63 07/8 شناسیشناخت

 93/66 79/8 متافیزیک

 فردیبین

 04/61 76/8 منطق

 90/69 74/8 اخالق

 84/67 76/8 شناختیزیبایی

 77/64 77/8 شناسیشناخت

 00/63 04/8 متافیزیک

 سازمانی

 71/61 77/8 منطق

 11/61 73/8 اخالق

 07/66 78/8 شناختیزیبایی

 71/61 76/8 شناسیشناخت

 16/61 70/8 متافیزیک
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 راهبردی

 63/64 76/8 منطق

 67/61 04/8 اخالق

 46/66 07/8 شناختیزیبایی

 71/61 71/8 شناسیشناخت

 09/67 71/8 متافیزیک

 
های هر متغیر، بیان شده است. با برای مجموعه سوال اعداد معناداریها، زیاد بودن تعداد سوال با توجه به

بارهای عاملی )ضرایب  یهمهتوان نتیجه گرفت که (، می71/6دست آمده )باالی به توجه به اعداد معناداری
قابل تبیین خوبی پرسشنامه به هایسوال توسطیق سطح معناداری الزم را دارند و متغیرهای تحق ،استاندارد(

تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان از برآزش مناسب  الگودست آمده برای های برآزش به. همچنین شاخصاست
 .آمده است ،1 ةها در جدول شمارتحقیق دارد. این شاخص الگو
 

تحلیل عاملی تأییدی الگوهای نیكویی برآزش شاخص : 1شماره جدول   
اخص برآزشش لیفرضیات اص الگوآماره  معیار مقبولیت   

2(Chi square) 3
2


df

  6379 

6RMSEA RMSEA<8380 8.811 

 NFI>8378 8.07 (NFI9شاخص برازش هنجار شده)

 CFI CFI>8378 8.76)3شاخص برازش تطبیقی)

 GFI  GFI>8378 8.00)4شاخص نیكویی برازش)

 AGFI AGFI>8301 8307)1شاخص نیكویی برازش اصالح شده )

 
 که گر آن است، بیان 1، نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول شماره نشان داده شده استطور که همان

df

2  نهایت است. که هر چقدر به صفر است. مقدار کای اسكوئر در دامنه صفر تا بی 79/6برابر با

 است. الگوها به دهندة برازش بهتر دادهتر باشد بهتر است، به عبارت دیگر نشاندیکنز
 RMSEA مانده قرار دارد. این یا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد، بر مبنای تحلیل ماتریس باقی

د که آیا توان با استفاده از آن مشخص کرشاخص برای فواصل اطمینان مختلف، قابل محاسبه است که می
 %0تفاوت معنادار دارد یا خیر؟ چون مقدار آن کمتر از  %1تدوین شده با مقدار  الگودست آمده برای مقدار به

/.، شاخص نیكویی برازش اصالح شده 00شاخص نیكویی برازش دارد. همچنین  الگواست، نشان از تأیید 

                                                           
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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های موجود را توسط داده الگوشان از تأیید ها ن/. است. این شاخص79/. و شاخص برازش تطبیقی برابر با 01
-شود بهمحاسبه می الگومثالً شاخص برازش تطبیقی بر مبنای همبستگی بین متغیرهای حاضر در  دارد.

 طوری که ضرایب باالی همبستگی بین آنها منجر به مقادیر باالی شاخص برازش تطبیقی شده است.

 متغیرهای مربوط به هر سطح رابطه بین -3-4

سطح با خرد مدیریتی، روابط  تحلیل مسیر و مشخص کردن رابطه متغیرهای هر الگوقبل از بررسی 
 .شودمی، بیان 1همبستگی متغیرها بین هر یک از سطوح دو به دو و به صورت مجزا در جدول شماره 

 
 : همبستگی بین متغیرها6جدول شماره 

 راهبردی سازمانی فردیبین فردی سطوح
    6 فردی

   6 83707 فردیینب
  6 83067 83713 سازمانی
 6 83048 83771 83177 راهبردی

 83010 83091 83774 83118 خرد سازمانی و مدیریتی

 
، نشان داده شده است، روابط بین ابعاد فلسفی خرد در سطوح مختلف با 1طور که در جدول شماره همان

ترین ضریب طوری که بیشبت و معنادار است. بهمث 81/8یكدیگر و همچنین با خرد مدیریتی در سطح 
(، با خرد 118/8ترین آن مربوط به سطح فردی )( و کم010/8همبستگی، مربوط به ابعاد سطح راهبردی  )

 مدیریتی است.
 با استفاده از نتایج تحلیل مسیر تحقیق هایهآزمون فرضی -3-5

شود. بعد از تحلیل مسیر پرداخته می الگوطریق های مطرح شده از در این بخش به بررسی و آزمون فرضیه
گیری ای از روابط شناخته شده بین متغیرهای اندازهبا مجموعه الگوها، تخمین آوری دادهو جمع الگوبیان 

. در تحلیل هستند ،های رگرسیونی چندگانهالگومنطقی  ةعنوان توسعبه ،های مسیرالگوشده، انجام شد. 
تعداد متغیر مستقل و وابسته و هر تعداد معادله وجود دارد. در خروجی نمودار،  امكان وجود هر ،مسیر

د. برای معنادار بودن یک ضریب، اعداد نگیرمورد آزمون قرار می ،الگوضرایب و پارامترهای همة معناداری 
اری ضرایب مسیر تحلیل مسیر و معناد الگوتر باشد. نتایج کوچک -71/6تر یا از بزرگ 71/6معناداری باید از 
 آمده است. ،1و  4در شكل شماره 
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تحلیل مسیر )ضرایب استاندارد( الگو: 4شکل  

 
 

 
تحلیل مسیر )ضرایب معناداری( الگو: 5شکل   

 
گر اثرات متغیرها بر یكدیگر دهندة ضرایب استاندارد است. ضرایب استاندارد، بیان، نشان4شكل شماره 

، است و به همین ترتیب. 71/8ای سطح فردی بر سطح سازمانی، برابر با هستند. مثالً میزان اثر متغیره
 ، آمده است.  7ها، در جدول شماره همچنین نتایج آزمون فرضیه
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ها(: نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناداری )تأیید یا رد فرضیه7شماره جدول   

اردضریب استاند  به از  اعداد معناداری 
(t values) 

یهرد فرضتایید یا   

یخرد مدیریتی و سازمان متغیرهای سطح فردی  8380-  6309-  رد 

ردیفمتغیرهای سطح بین یخرد مدیریتی و سازمان   تایید 4399 8398 

یمتغیرهای سطح سازمان یخرد مدیریتی و سازمان   تایید 1341 8397 

یخرد مدیریتی و سازمان متغیرهای سطح راهبردی  تایید 66364 8316 

 
 6371فرضیه تحقیق، اعداد معناداری الزم )بیشتر از  3شود، ضرایب استاندارد برای ر که مشاهده میطوهمان

 شود. فرضیه این تحقیق تأیید می 4فرضیه از  3( را داشته و بنابراین -6371یا کمتر از 
ار گرفت. از شناسی و متافیزیک در هر سطح مورد آزمون قرشناسی، شناختمنطق، اخالق، زیباییپنج متغیر 

جا که در این تحقیق تأکید بر سطوح تحلیل است، این پنج متغیر در چهار سطح ارزیابی شدند. نتایج آن
فردی، سازمانی و راهبردی اثر مثبت و معناداری بر خرد بینتحلیل مسیر نشان داد این متغیرها در سطح 

خرد سازمانی و مدیریتی ندارند، این در حالی  مدیریتی و سازمانی دارند. امّا در سطح فردی اثر معناداری بر
است که ضرایب همبستگی بین این متغیرها در هر چهار سطح و خرد مدیریتی و سازمانی مثبت و معنادار 

تواند به این دلیل باشد که در تحلیل مسیر، روابط متغیرها با یكدیگر با در میبود. علت رد شدن فرضیه اول 
 تر باشد. تواند دقیقمیشود و این مینجیده نظر گرفتن بقیه روابط س

 گیری( نتیجه4

رسد ابعاد کاملی از نظر میدر این تحقیق، به مدیریت و سازمان از دیدگاهی جدید نگریسته شد. نگاهی که به
تواند تا حد زیادی به ای جدید در حوزه مدیریت و سازمان است، میسازمان را در بر بگیرد. خرد که سازه

ان و سازمان، یاری برساند. در این تحقیق، خرد مدیریتی و سازمانی، نوعی از یک رفتار تعریف شده مدیر
همین منظور، شناسی و متافیزیک استوار است. بهشناسی، شناختاست که بر پنج پایة منطق، اخالق، زیبایی

 د.انبررسی شدهفردی، سازمانی و راهبردی بیناین پنج بعد در چهار سطح فردی، 
راهبردی، سازمانی و  نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که این پنج رکن خرد، به ترتیب در سطح 

نتایج همبستگی متغیرها ترین اثر را بر خرد مدیریتی و سازمانی دارند. این در حالی است که، فردی، بیشبین

آنها در سطوح مختلف وجود دارد. ی این است کهرابطه مثبت و معناداری بین در سطوح مختلف نشان دهنده

-طوریهمچنین ارتباط این متغیرها در سطوح مختلف با خرد سازمانی و مدیریتی مورد تأیید قرار گرفت؛ به

عبارت فردی و فردی صورت گرفت. بهراهبردی، سازمانی، بین ترتیب در سطحترین همبستگی، بهکه بیش

در هر چهار سطح دارای اهمیّت هستند ولی هر چقدر از سطح توان نتیجه گرفت که این متغیرها میدیگر، 

شود و اثر بیشتری بر مدیریت میکنیم اهمیّت آنها نیز بیشتر میفردی به سمت سطح راهبردی حرکت 

که مربوط به فرد باشد و در سطح فردی گر آن است که خرد، بیش از آنخردگرایانه دارد. این نتایج، بیان
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یرد، باید در سطح کالن سازمان مورد بررسی قرار بگیرد. مطالعه ادبیات تحقیق نیز به مورد تحلیل قرار بگ

امكان  (، در پاسخ به این سؤال که9887نوعی تأیید کننده این مطلب است. برای مثال: کسلر و بایلی )

ها در وهها؟ بیان کردند که بسیاری از شواهد مؤید آن است که گرخردورزی افراد بیشتر است و یا گروه

مقایسه با افراد، از ظرفیت خردورزی بیشتری برخوردارند. اگر افرادی که با هم تعامل دارند، صحیح مدیریت 

های همدیگر استفاده کنند و نتایجی برتر از مجموع ها و دیدگاهتوانند از شایستگیصورت میشوند، در این

دست آمده توسط و نتایج کلی به "تیم"ها را این گروه توانوجود آورند. از نظر فنی، مینتایج افراد مجزا به

، نامید. همچنین در جایی دیگر بیان شده "افزاییهم"گروه که برتر از مجموع نتایج  افراد مجزا است را 

، عمل شده 6است که در مدیریت راهبردی، اگر خردگرایی، سرلوحه کار قرار گیرد، همچون فیلسوف سازمانی

دهد و نگاهی سیستمی به سازمان دارد. همة این مطالب اولویت را به سطوح کالن میاست؛ فیلسوفی که 

و کالن به  راهبردیخواهیم سازمانی خردمحور داشته باشیم، ابتدا باید از نگاه گویای این است که اگر می

اند و با نتایج (، به آن اشاره کرده9888مفهوم خرد نگریسته شود. چیزی که محققان مختلف از جمله استونز )

 تحقیق حاضر نیز کامالً همخوانی دارد.

هایی است که کارکرد مدیریت گر مجموعه اندیشهاز طرفی نیز، حوزة مطالعات سازمانی و مدیریتی، بیان
کند. امّا نگاه و توجه به سطح تحلیل می های اجتماعی را هم در سطح خرد و هم در سطح کالنسیستم

که فرد در اولویت باشد، ای برخوردار است. یعنی پیش از آنیستمی از اهمیّت ویژهکالن و داشتن دیدگاه س
سازمان در اولویت است. البته این مفهوم به معنی غافل شدن از سطح فردی نیست؛ نتایج ضریب همبستگی 

ردی و ، نشان داده شده است؛ بین متغیرهای سطح ف1طور که در جدول شماره کند. هماننیز آن را رد نمی
خرد مدیریتی و سازمانی، رابطة همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد، امّا چون در تحلیل مسیر، این روابط با 

شود؛ متغیرهای سطح فردی از اهمیّت کمتری نسبت به سطوح در نظر گرفتن همة روابط دیگر سنجیده می
 دیگر برخوردارند.  

های مدیر خردمند، این ابعاد فلسفی را برخوردار بودن از ویژگی شود که برایمیبنابراین به مدیران پیشنهاد 
منظور افزایش که در سطح راهبردی، از دانش جمعی، بهطوریبهدر سطوح مختلف مورد توجه قرار دهند. 

یابی به ارزش مشترک در روابط پیچیده با گیری الزم را ببرند، برای دستاثربخشی سازمانی و اجتماعی بهره
ان بهترین اقدام را انجام دهند، بین تمایالت مادی و معنوی توازن برقرار نمایند، به منظور ایجاد نفعذی

بخش باشند و علم و عمل را با یكدیگر ترکیب نمایند. در سطح سازمانی، ساختاری تحوالت خالقانه آگاهی
ی و الگوب عالقه نشان دهند، ههای تحول مطلوگرا باشند، به فرآیندمتعادل را ایجاد نمایند، رهبری اخالق

طور ها، بهتنش فردیبین بینی را تشویق نمایند. در سطحوجود آورند و شجاعت و خوشدرک مشترک به
های اخالقی صورت گیرد، احساسات نسبت به چیزهای زیبا بروز پیدا کنند، منطقی مدیریت شوند، توافق

ها معقول رک شوند. در نهایت در سطح فردی، قضاوتهای گروهی ددانش به اشتراک گذاشته شود و پویایی

                                                           
1. Organizational Philosophers  
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باشند، رفتار سنجیده و شایسته باشد، به چیزهای زیبا و کامل، عالقه نشان داده شود، تفهیم و تفاهم دانش و 
 آگاهی صورت گیرد و درک متفكرانه و عمیق در مدیر جاری باشد.
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