
 

 

 
 
 

  ): WLSمقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (
  توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس چندبعدی

  *یالئکاریم یحمزه صمد
  **یالئکاریم ین صمدیحس

  چكيده
هـاي اجرايـي اسـتان     دسـتگاه سـنجش رهبـري حكيمانـه در     پژوهش حاضر با هدف ارائه مقيـاس 

تحليلـي اسـت. در ايـن تحقيـق     −روش پژوهش از لحاظ هدف، توصيفي .شده است مازندران انجام 
 248عنوان جامعه آماري انتخاب و براساس فرمول كـوكران،   هاي اجرايي استان به كاركنان دستگاه
گام اول شناسـايي ابعـاد و    پژوهش در دو مرحله به اجرا درآمده است؛ در .اند شده نفر نمونه تعيين

گيـري   از طريق بررسي ادبيات نظري و مصـاحبة بـا كارشناسـان بـا روش نمونـه      هاي مقياس مؤلفه
گويه براي طراحـي   46بعد و  10هدفمند انجام شد، كه با استفاده از نظرات كارشناسان، در نهايت 

شـده، از روش   هـاي شناسـايي   استخراج گرديد. در مرحلة دوم نيز بـراي اعتبارسـنجي مؤلفـه    مقياس
ها با روش تحليـل معـادالت سـاختاري و     عاملي تأييدي و ابزار پرسشنامه استفاده گرديد. داده تحليل

هاي پژوهش با استفاده از معادالت ساختاري نشان داد، همـه   يافته .اند شده فنون آمار توصيفي تحليل
د، يعني مقدار ميـانگين واريـانس اسـتخراج    عنوان سازه معتبر در رهبري حكيمانه هستن ها، به گويه
هـاي بـرازش    بود. مدل نهايي پژوهش هم با شـاخص  50/0ها بيشتر از  ) براي همه گويهAVEشده (

)073/0=RMSEA ،015/0=RMR ،99/0=NFI  95/0و=GFI  مورد تأييد قرار گرفت. از طرفـي (
از ميـانگين در نظـر گرفتـه    هاي آن در نمونه آمـاري   نيز سطح ميانگين رهبري حكيمانه و شاخص

شده بيشتر بوده است. امروزه بسياري از رهبران دانش را به صورت نـامطلوبي مـورد اسـتفاده قـرار      
دهند، و قادر به پرورش و توسعة انواع بهتر آن نيستند. بايد تأكيد داشـت كـه وضـعيت كنـوني      مي

ا، دانش را به حكمت تبديل كرده نيازمند رهبران حكيمي است كه با ايجاد فرايندهاي سازماني پوي
   و حكمت را به ساير اعضاي سازمان انتقال دهند.
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  مقدمه

هـا، و نیروهـایی اسـت کـه تغییـرات و  ثباتی هـا و بی ها، عـدم قطعیت عصر حاضر مملـِو از پیچیـدگی
میارکالئی،  میارکالئی و صمدی کنند (صمدی های سازمانی و اجتماعی را در سراسر دنیا ایجاد می ییپویا

المللی به شدت از فقـدان  ). در شرایط امروز، بسیاری از رهبران، در سطوح سازمانی، ملی و بین١٣٩۴
ثابـت تنهـا چیـزی اسـت کـه » گسستگی«برند. در عصری که  برای رهبری دیگران رنج می» حکمت«

طور تقریبی از میـان رفتـه  ) بر این باورند که توانایی رهبری حکیمانه به٢٠١١( 1است، نوناکا و تاکئوچی
است. آنان معتقدند که همـۀ دانـش موجـود در دنیـا نتوانسـت از فروپاشـی مـالی و بحـران اقتصـادی 

] جلوگیری کند، و مانع از ورشکستگی و ناکـامی مؤسسـات بزرگـی ماننـد ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨های  [سال
) نیـز ٢٠١٣). رونی (٢٠١١شود (نوناکا و تاکئوچی،  2انک و لیمان بروِدرز هولدینگواشنگتن میوچال ب

های نظـارت مـالی کـه منجـر بـه  مدت امور مالی و رویه الوصول و کوتاه بر این باور است که ابزار سهل
 ). افزون بر این، مسـائل و٢٠١٣ 3طور قطع در عمل حکیمانه نبود (رونی، بحران جهانی اقتصاد شد، به

های  های فزاینـده، و مزیـت رقـابتی سـازمان بندی و عدم قطعیت های اخالقی، پیچیدگی، بخش بحران
ها  )، از جمله عواملی هستند که حکمت را برای کمک بـه سـازمان٢٠١١ 4تجاری (ِاسپیِلر و همکاران،

د رهبرانـی ویکم، نیازمن های مستمر، به شدت پیچیده، و در حال تغییر قرن بیست کنند. چالش طلب می
  ).٢٠١٧ 5تر از هر زمان دیگری باشند (ِاستید، است که اثربخش

های مکـرر در بخـش خصوصـی و دولتـی، اثربخشـی و بقـای سـازمان،  ها و فضـاحت رسوایی
های سـازمانی و اجتمـاعی،  ضرورت توازن میان عقالنیت ابزاری و عقالنیت ارزشی، تأکید بر ارزش

و ضرورت ایجاد همدلی، یگـانگی، و تقویـت انگیـزۀ روانـی و مسئولیت اجتماعی، از خودبیگانگی 
معنوی در کارکنان، مدیریت و انتقال دانش و حکمت به دیگران، رهبری اندیشه و تفکر، کـاربرد عقـل 

آفرینی، و در نهایـت، در نظـر  آفرینـی، حکمـت بنیـان، ارزش آفرینـی دانش آفرینی، ثروت سلیم، دانش
های رهبری حکیمانـه در  ها، و اقدامات، از جمله بایسته گیری ، تصمیمها گرفتن نفع عامعه در قضاوت

  های مختلف زندگی فردی، سازمانی، اجتماعی، و حکمرانِی عصر حاضر هستند. عرصه
عنوان  به ،ها بتوانند با موفقیت به فعالیت بپردازند، نیازمند حکمت رو، برای اینکه سازمان از این

. ادبیـات محـدود نظریـۀ حکمـت در حـال شـکوفایی اسـت، یک عامل کامًال ضـروری، هسـتند
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های  هـایی کـه سـازمان های مختلف نسبت بـه چالش پردازان سازمانی از رشته همچنانی که نظریه
)، و ٢٠١٣؛ رونـی، ٢٠١١دهند (ِاسـپیِلر و همکـاران،  مدرن با آنها مواجه هستند، واکنش نشان می

ــوم  ــه«مفه ــری حکیمان ــا مطال» رهب ــه شــدت ب ــز ب ــرتبط شــده اســت نی ــری م ــه و توســعۀ رهب ع
  ).٢٠١١؛ نوناکا و تاکئوچی، ١٣٩۴میارکالئی،  میارکالئی و صمدی (صمدی

شود، توجه کمتر به موضـوع حکمـت عملـی (فرونیِسـس)، و  آنچه که امروزه در دنیا مشاهده می
لمی و نظـری) تفوق ِتخِنه بر سایر انواع دانش است که به نوبۀ خود حاصل ِاپیسِتم (شناخت و دانش ع

). گرایش سخت و شدید نسبت به ِتخِنه در توجـه بـه عقالنیـت ابـزاری و در ٢٠٠٧ 1است (َمکسِول،
های مدرن، خودکارسـازی فزاینـدۀ فراینـدهای اداری و عملیـاتی، و کـاربرد قـوانین و  تمرکز بر فناوری

عمـومی و اجتمـاعی، قواعد محاسباتی علوم طبیعی مانند (شیمی، فیزیک و...) در بسـیاری از امـور 
ها، عواطـف و  ای که هدف گونه بدون توجه به آثار اجتماعی و محیطی آنها، بسیار فراگیر شده است؛ به

نظر از  شــود. ایــن اقــدامات، صــرف هــا، و منــافع عامــۀ مــردم نادیــده گرفتــه می احساســات، ارزش
سـتند، تنهـا بـه دلیـل شان، و اینکه تا چه اندازه برای جامعـه درسـت، خـوب، و سـودمند ه اثربخشی

  گیرند. مطابقت با دانش نظری و علمی و قواعد و قوانین علوم طبیعی، مورد استفاده قرار می
گیری،  بینـی جهـانی و تصـمیم سـازی، پیش مسائل مهم جهانی از قبیل: توسـعۀ پایـدار، دموکراسی

قیـات جهـانی، فقـر شکاف میان فقیر و غنی، مسائل بهداشتی، آموزش، انـرژی، علـم و فّنـاوری، اخال
گرایــی مــذهبی  های کشــتار جمعــی، افراط هــا، ســالح آبادهــا، گســترش بیابان مفــرط، گســترش حلبی

میارکالئی و  هـای پایـداری، مقابلـه بـا اتـالف (صـمدی آمیز، همسوسازی حکمرانی با چالش خشونت
اد عظیم سازی و فرهنگ مدرن، تعد )، فرسایش محیط زیست به علت صنعتی١٣٩۶میارکالئی،  صمدی
شدگان در جنگ، انباشت تسلیحات نظامی، تفاوت گسترده در ثروت جمعیت در سراسر دنیا، بـه  گشته

دلیل رشد سریع در دانش علمی [ِاپیسِتم] و دانش فنی و فناورانه [ِتخِنه] و تولد علم مدرن در قرن هفدهم 
های علمی  جاد شود. پیشرفتزمان و متوازنی در حکمت جهانی ای میالدی است، بدون اینکه افزایش هم

ها  دهنـد. در غیـاب حکمـت، ایـن پیشـرفت ای افـزایش می طور گسـترده و فّناورانه قـدرت عمـل را بـه
). ٢٠٠٧دستاوردهای سودمندی خواهند داشت، اما پیامدهای زیانباری نیز خواهند داشت (َمکسـِول، 

میارکالئی و  مدیایــن مســائل و مشــکالت، ناشــی از علمــی اســت کــه فــارغ از حکمــت اســت (صــ
). علم محض قادر به پاسخگویی به این مسائل و تعیـین و ٢٠٠٧؛ َمکسِول، ١٣٩۴میارکالئی،  صمدی

  ).١٣٩۴میارکالئی،  میارکالئی و صمدی ترسیم مسیر درست و حقیقی زندگی بشریت نیست (صمدی
                                                           
1. Maxwell 
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مـدیران و  شود؟ یکی از دالیل این اسـت کـه اما چرا دانش مدرن منجر به رهبری حکیمانه نمی
کنند تا بـه رشـد و  ها، و جوامع مختلف از دانش علمی و فنی استفاده می ها، شرکت رهبران سازمان

پذیر حاصل دانش آشـکار  توسعه و کسِب سود بیشتر نائل شوند. این دانش فنی مدون، دقیق، تعمیم
  شود. گر می تر از دانش ضمنی است که در حکمت عملی جلوه الوصل است، و سهل

ۀ صرف بر دانش نظری و علمی، قواعد و قوانین علوم طبیعی، و عقالنیت ابزاری بـه تنهـایی تکی
عنوان زیرمجموعـۀ  تواند خوبی و سعادت مردم و جامعۀ امروز را تضمین کنـد، بلکـه بایـد بـه نمی

 عقالنیت ارزشی به کار گرفته شوند. امروزه رهبران و مدیران باید عقالنیت ارزشی و معنوی را مقدم
  هایی را از خود بپرسند: بر عقالنیت ابزاری و مادی بدانند، و سؤال

گاهی و درک و فهم: ١ آیـا درک و فهـم درسـتی از وضـعیت گذشـته، فعلـی و آینـدۀ خـود، «. آ
  ؛»سازمان، جامعه و مردم، مسائل، و رویدادها دارند؟

گاهی ها، و منفعت و خوبی  ها، ارزش تا چه اندازه نسبت به هدف«. قضاوت: ٢ مردم و جامعه آ
  ؛»دارند و به آن متعهدند؟

ای که به دنبال آن هستند مطلوب (متوازن و پایـدار) اسـت؟ یعنـی  آیا توسعه«گیری:  . تصمیم٣
  ؛»بیند؟ نفعان خاص و عام زمان حال و آینده را می همۀ ذی

بینـی  را پیشها و اقداماتشـان  آیا رهبران آثار جانبِی احتمالِی محیطی و اجتمـاعی تصـمیم. «۴
  ؛»دهند؟ کنند و مورد توجه قرار می می

چـه «، »آورد؟ چه کسی، چه چیزی را، از چه راهی، و به چه قیمتـی بـه دسـت مـی«. اقدام: ۵
  ؛»دهد؟ کسی، چه چیزی را، و از چه طریقی از دست می

هـای  ها، سودها و زیـان ها و ستاده . اگر توسعۀ موجود نامطلوب است، و اگر نسبت میان داده۶
دهنـد) نامناسـب  آورند و آنچـه را کـه از دسـت می مردم و جامعه (آنچه را که به دست می

  ».چه اقداماتی را باید انجام دهند؟«است، 
تواننـد تـوازن مطلـوبی را میـان عقالنیـت  حکمت و رهبری حکیمانه مفاهیمی هستند کـه می

های مناسـبی را بـرای  و پاسـخ ابزاری و عقالنیت ارزشی در جهت تحقق منفعت عامه ایجاد کنند،
ها ارائه نمایند. درواقع، عقالنیت ابزاری باید از عقالنیت ارزشـی تبعیـت کنـد و دانـش  این پرسش

گزاری  های نوین باید در خدمت حکمت و در جهـت خـدمت علمی مدرن، علم محض و فّناوری
  به نفع عامه (یا جامعه) به کار گرفته شوند.
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  از دانش تا حکمت

های بخـش دولتـی و  بر شرایط اجتماعی و سیاسی، بستر و شرایط حاکم بر دنیا و شرایط سازمان عالوه
ــز بخــش خصوصــی مطالبه ــت دانش نی ــه در جه ــری حکیمان ــدۀ رهب ــی، ارزش کنن ــی و  آفرین آفرین

های امروز، تفـوق دانـش  های وجود رهبری حکیمانه در سازمان آفرینی است. یکی از ضروت حکمت
بنیـان اسـت  های سازمانی است. امروزه اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا دانش مایهنسبت به سایر سر

های متعدد و بزرگی وجود دارنـد کـه  کنند. در سرتاسر دنیا، سازمان آفرینی می که از طریق دانش ثروت
هایی در جهت کسـب دانـش، تسـهیم،  برای کسب مزیت و برتری نسبت به رقبایشان، نیازمند مهارت

گیری، مدیریت و نیز خلق دانش هسـتند. نظـر بـه اینکـه دانـش انتهـای راه نیسـت، بلکـه  بهره انتقال،
های عصر حاضر در جسـتجوی  ای برای کسب و به کار بردن حکمت است، بسیاری از سازمان مقدمه

ــن ــتند. از ای ــازمانی هس ــرایط س ــاربرد آن در ش ــت و ک ــب حکم ــه کس ــازمان«عنوان  رو، ب های  س
  هستند.» حکمت سازمانی«هستند که به دنبال کسب  مطرح» محوری حکمت

به اعتقاد فالیوِبرگ، به جای تقلید از علوم طبیعی، در علوم اجتماعی بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه 
بـه کجـا . «١شـود کـه بایـد بـه آنهـا پاسـخ گفـت:  کنیم که چهار پرسش از مـدیریت پرسـیده می

اگر نیست، چه کاری باید در مورد آن انجـام «. ٣؛ »آیا این توسعه مطلوب است؟. «٢؛ »رویم؟ می
» چه کسـی سـود کـرد، چـه کسـی زیـان دیـد، و بـا کـدام سـازوکارهای قـدرت؟. «۴و » بدهیم؟

ها، و غلبـه بـر ایـن  ). بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش٢٠١١؛ نوناکا و تاِکئوچی، ٢٠٠١ 1(ِفالیوِبرگ،
  فشارها، اهمیت دانش از هر زمان دیگری بیشتر است.

. ِاپیسـِتم ١میان سه نوع دانش تمـایز قائـل شـده اسـت:  2اخالق نیکوماخوسر کتاب ارسطو د
)episteme ِتخِنه (٢)؛ .techne فرونیِسس (٣) و .phronesis.(  

ِاپیسِتم (یا شناخت) به معنی دانش علمی و نظری است کـه دارای اعتبـاری عمـومی و جهـانی 
ست. این دانش، دانشی عینی، آشکار و مستقل است و متناظر به اصول معتبر علمی در علم مدرن ا

از شرایط و مبتنی بر عقالنیت تحلیلی کلی است که بر کاربرد عمومی و مسـتقل از مکـان و زمـان 
» شـناخت«و » شناسـی شناسی و معرفت شناخت«کند. این مفهوم امروزه با اصطالحات  تمرکز می
  شود. شناخته می

ی و دانش هنری است. این دانش، دانش ضمنی و دانش فنـِی ِتخِنه متناظر به مهارت، فّن، فّناور
گرا، تولیدمحور و مبتنی بر عقالنیت ابزاری عملـی اسـت  وابسته به شرایط خاص است. ِتخِنه عمل

                                                           
1. Flyvbjerg   2. Nicomachean Ethics  
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گاهانه هدایت می ، »فّن «شود. مفهوم اصلی آن امروزه در قالب اصطالحاتی مانند  که با یک هدف آ
  شود. ظاهر می» فّناوری«و » فّنی«

فرونیِسس (یا حکمت عملی) یک فضیلت فکری و یک دانش ضمنی بسیار باکیفیتی است کـه 
 1اندیشی، اخالقیات، و حکمت عملی، عقالنیت عملی، یا عقـل سـلیم عملـی عنوان مآل امروزه به

کند تا در یک موقعیت خـاص،  ترجمه شده است. فرونیِسس دانشی تجربی است که فرد را قادر می
هایی را تعیین و اتخاذ نمایند که نفع عامـه  های خود، بهترین تصمیم القیات و ارزشو با تکیۀ بر اخ
محور، متغیـر، وابسـته بـه شـرایط و مبتنـی بـر  گرا، اقـدام کنند. فرونیِسس دانشی عمـل را تأمین می

هـای مـرتبط بـا اعمـال و رفتـار اسـت  عقالنیت ارزشی بوده، و عبارت از اندیشیدن در مورد ارزش
  ).٢٠١١؛ نوناکا و تاِکئوچی، ٢٠٠٧و  ٢٠٠۶، ٢٠٠۵ 2؛ نوناکا و تویاما،٢٠٠١ِبرگ، (ِفالیو

)، پـاالیش ١٩٨٩ 3حکمت از این جهت اهمیت دارد که در سلسـله مراتـب حکمـت (َاکـاف،
گیری حکمـت  بندی اطالعات، کسِب دانش، و درک و فهم، در نهایت، منجر به شکل ها، دسته داده
عصر، عصر ارتباطات «یا » کنیم در یک جامعۀ اطالعاتی زندگی می«شود:  شود. اینکه گفته می می

و کارهـا بـه ، پایـان کـار نیسـت »اطالعات قدرت و سرمایه اسـت«، و یا اینکه »و اطالعات است
گیرد؛ بلکه از این اطالعات باید دانشی استحصال شود که منجر به افـزایش  خودی خود انجام نمی

درک و فهم در مورد ماهیت مسائل، رویدادها، افـراد و جوامـع شـود؛ در نتیجـه، ایـن درک و فهـم 
نجام گیرند، های خوب و درستی ا ایجادشده باید حکمتی را به وجود بیاورد که براساس آن، قضاوت

تصمیمات درست و صحیح گرفته شوند، و بهترین اقدامات در جهت دستیابی بـه خیـر و سـعادت 
هـا،  حکمت چکیده و عصارۀ پاالیش داده«توان گفت که  طور کل، می جامعه به کار گرفته شوند. به

  ».اطالعات، دانش، و درک و فهم است
 4(بـالتیز و کـانزَمن،» کمال انسـان اسـتحکمت اوج «) معتقدند که ٢٠٠٣بالتیز و کانزَمن (

کند، و دربرگیرندۀ اعمـال قضـاوت  آفرینی می ها در ارتباط است و ارزش ). حکمت با ارزش٢٠٠٣
). حکمت به معنی رسیدن به حـق و حقیقـت از طریـق عقـل و علـم اسـت؛ ١٩٨٩است (َاکاف، 

توانایی و قابلیـت فـرد در  گیرد، و عبارت است از حکمت فضیلتی ممتاز است که از تقوا نشئت می
میارکالئی و  تفکر و اقدام با استفاده از دانش، تجربه، درک و فهـم، عقـل سـلیم، و بیـنش (صـمدی

). حکمت ظرفیت شناسایی آن چیزی است که برای زندگی فرد و سایرین ١٣٩۴میارکالئی،  صمدی
                                                           
1. Prudence, Ethics, and Practical Wisdom, Practical Rationality or Practical Common Sense 

2. Nonaka & Toyama  3. Ackoff  
4. Baltes & Kunzmann 
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). ٢٠٠٧َمکسـِول، ارزشمند است و دربر گیرندۀ دانش علمی، دانـش فنـی، و درک و فهـم اسـت (
) را بـا ٢٠٠٢ 1حکمت انجام درست کارها (کارآیی) و انجام کارهای درست (اثربخشی) (دراِکـر،

  ).٢٠١۶ 2کند؛ یعنی انجام صحیح کارهای درست (ِاسَتک، یکدیگر ترکیب می
. مهـارت ٣. دانش علمی و نظری و ٢. شناخت، معرفت، و درک و فهم را با؛ ١رهبری حکیمانه 

، و »چرایـی؟«، »چیسـتی؟«های  کند تـا در شـرایط گونـاگون بـه پرسـش ی ترکیب میفنی و تجرب
یک تصمیم یا یک اقدام پاسخ دهد، و راهکارهایی را برای حل مسائل و پیشـرفت و  3»چگونگی؟«

آفرینی و انتقـال و توزیـع حکمـت، یکـی از  حرکت رو بـه جلـوی سـازمان ارائـه نمایـد. حکمـت
های امروزی اسـت؛  های رهبری حکیمانه در سازمان یکی از بایسته های رهبری حکیمانه، و کیفیت

 البته، وظیفۀ رهبری حکیمانه صرفًا محدود و منحصر به این وظیفۀ بایسته نیست.
  

  پیشینۀ نظری پژوهش

شـود، و  مفهومی است که بیشتر در ادبیات مذهبی، سنتی، و باستانی مشاهده می 4رهبری حکیمانه
عنوان مفهومی قـدیمی و منحصـر  ویژه در جامعۀ علمی، آن را به وهشگران، بهمتأسفانه، برخی از پژ

دهند که در دنیـای پیشـرفتۀ امـروز، و در رهبـری  های مذهبی و سنتی مورد توجه قرار می در دیدگاه
ها و کسب و کارهای نوین دنیا کاربردی نخواهد داشت. اما، در دهۀ اخیر، عالقه به مطالعۀ  سازمان

طور مـداوم در حـال افـزایش بـوده اسـت، و  تاوردها، و فرایندهای رهبـری حکیمانـه بـهپیشینه، دس
ای وجود دارند که مفهوم رهبری حکیمانـه، اهمیـت، و ضـرورت آن را  پژوهشگران متعدد و باسابقه

ــرار داده در ســازمان ــه ق ــورد بررســی و مداق ــروز م ــای ام ــع دنی ــا، و جوام ــد  ها، کســب و کاره ان
، ٢٠٠۵؛ نوناکـا و تویامـا، ٢٠٠۵ 5الیِمن، ؛ َمـک١٣٩۴میارکالئی،  صـمدی میارکالئی و (صمدی
  ).٢٠١٧؛ ِاستید، ٢٠١١؛ نوناکا و تاکئوچی، ٢٠٠٧و  ٢٠٠۶
. رهبـران ١) هشت کیفیت بنیادین را برای رهبران حکـیم بـر شـمرده اسـت: ٢٠٠۵الیِمن ( َمک

. نسـبت بـه ٢سـعه هسـتند؛ عمر در جستجوی یادگیری، رشد و تو ِحیکم پیوسته و به صورت تمام
گاهی دقیقی دارند؛ ٣زندگی خالق و دوراندیش هستند؛  . دارای روابـط و ۴. نسبت به جایگاه خودآ

  کننـد؛  . با اصالت، یگانگی، صـداقت و راسـتی رفتـار می۵های ارتباطی استثنایی هستند؛  مهارت
های زنـدگی خـود  ۀ جنبـه. در همـ٧. از میزان بلوغ عاطفی و احساسی باالیی برخوردار هستند؛ ۶

                                                           
1. Drucker   2. Stack  
3. "knowing what", "knowing why", and "knowing how" 

4. Wise Leadership  5. McLyman  
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. نسبت به بشریت مهربان و ٨احساسی، و معنوی هستند، و −دارای تعادل و توازن فیزیکی، عاطفی
  ).٢٠٠۵الیِمن،  دلسوز هستند (َمک

هـا و  و بیـان ویژگی 1نوناکا و همکاران وی، در مقاالت متعـدد، بـه تعریـف رهبـری فروِنتیـک
)، ٢٠٠٨ 2؛ نوناکا و همکاران،٢٠٠٧و  ٢٠٠۶، ٢٠٠۵ویاما، اند (نوناکا و ت های آن پرداخته قابلیت

انـد (نوناکـا و تـاِکئوچی،  ها را بـرای رهبـری حکیمانـه مطـرح کرده ها و قابلیت و بعدها این ویژگی
گیری  . تنها زمانی تصـمیم١). آنها بر این باورند که رهبران حکیم دارای شش قابلیت هستند: ٢٠١١
. بـه سـرعت ماهیـت هـر ٢یزی برای سازمان یا جامعه خوب اسـت؛ کنند که تعیین کنند چه چ می

فهمند و به صورت شهودی ماهیت و مفهـوم کارکنـان، اشـیا و رویـدادها را  موقعیت یا مسئله را می
طور مستمر مفاهیم مشترک رسمی و نیز غیررسمی را بـرای مـدیران و کارکنـان  . به٣کنند؛  درک می
دانند کـه چگونـه از  . می۴تشان معنی و مفهوم جدیدی را بسازند؛ کنند تا از طریق تعامال ایجاد می
هـا اسـتفاده  شان به دانـش ضـمنِی افـراد و گروه های واقعی ها برای تبدیل تجربه ها و داستان استعاره
برند تا  های متعارض دارند به کار می . قدرت سیاسی را برای گرد هم آوردن افرادی که هدف۵کنند؛ 

. توسعۀ حکمت عملی و کاربردی را از طریق کارآموزی و ۶قدام، انگیزه ایجاد کنند و در آنها برای ا
 ٢٠٠۶، ٢٠٠۵کنند (نوناکا و تویاما،  ویژه در کارکنان خط مقدم ترغیب می مربیگری در کارکنان، به

  ).٢٠١١؛ نوناکا و تاِکئوچی، ٢٠٠٨؛ نوناکا و همکاران، ٢٠٠٧و 
) رهبـری حکیمانـه را در تفکـر اسـالمی مـورد ١٣٩۴( میارکالئی میارکالئی و صـمدی صمدی

کیفیت را برای یـک  ٢٠عیار مطرح کردند، و  عنوان یک نظریۀ رهبری تمام بررسی قرار داده و آن را به
االضـداد و  هـای جامع بعـدی نیسـت و دارای ویژگی . رهبـر حکـیم یک١رهبر حکیم بیان کردنـد: 

. رهبــر بیــدارگری اســت کــه حــسِّ ٣اســت؛ . یــک قاضــی عــادل و منصــف ٢جانبــه اســت؛  همه
گر و  . دارای بصـیرت بـوده، و تحلیـل۴کنـد؛  طلبی را در افـراد بیـدار می جویی و حقیقـت حقیقت
گرایانـۀ  . دارای یـک دیـدگاه آرمان۶نگر و استراتژیست توانمندی است؛  . آینده۵پرداز است؛  نظریه
  کنـد؛  تیـارات را بـه زیردسـتان تفـویض می. توانمندساز اسـت و برخـی از اخ٧گرایانه است؛  واقع
. هنرمنـدی اسـت کـه بـه ٩کنـد؛  های خـود عمـل می . صادق، راست و درست است و به وعده٨

  کنــد؛  . بــا احتــرام و کریمانــه بــا دیگــران رفتــار می١٠پــردازد؛  مهندســی و معمــاری فرهنگــی می
شناسـد و هـم  . هم خود را می١٣پذیر است؛  مدار و مسئولیت . تکلیف١٢آفرین است؛  . وحدت١١

. بـه دلیـل تبعیـت از حـق و حقیقـت، و بـه دلیـل ١۴شناسـد؛  سایرین (دشمن/ رقیب خود) را می
                                                           
1. Phronetic Leadership   2. Nonaka et al  
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  گراسـت؛  گرا، و پیشرفت . انقالبـی، تحـول١۵بینـی اسـت؛  صداقت و راسـتی، رفتـار او قابـل پیش
عنوان یک مرجـع و  . به١٧گر است؛  گر و موعظه بیانی رسا و کالمی نافذ بوده و نصیحت. دارای ١۶

مدارانـه  ها و رفتارهای او سنجیده، عالمانه و دانش گیری . تصمیم١٨یک الگو، شایستۀ تقلید است؛ 
کنــد  هــا رهبــری می بخش اســت و بــر قلب . الهــام٢٠هاســت و  کننــدۀ بحران . رهبری١٩اســت؛ 
  ).١٣٩۴میارکالئی،  الئی و صمدیمیارک (صمدی

  
  پیشینة تجربی پژوهش

های رفتاری موجود در ادبیات رهبـری  های رهبری حکیمانه با برخی از سازه روشن است که کیفیت
همپوشانی دارد، مانند خودشناسـی، اصـالت، راسـتی و درسـتی، برقـراری ارتباطـات اثـربخش و 

طور کـل،  ). بـه٢٠١٣ 1فرودسـتان (یوکـل و همکـاران،اعتمادساز، توانمدسازی و توجه بـه منـافع 
اند، به صورت مروری و بیـان دیـدگاه و نظـر بـوده  مقاالتی که در زمینۀ رهبری حکیمانه منتشر شده

است، و تاکنون مقیاس مستقلی برای سـنجش مقیـاس رهبـری حکیمانـه ارائـه نشـده اسـت؛ امـا 
های  عـاد رهبـری حکیمانـه را در قالـب نظریـههـا و اب هایی وجود دارند که برخی از کیفیت مقیاس

  کنند. رهبری نزدیک به رهبری حکیمانه بررسی می
آفرین توسعه  عاملی را برای سنجش رهبری تحول ۶) یک پرسشنامۀ ١٩٩٩( 2َاوولیو و همکاران

بخشی، تحریک فکـری، مالحظـۀ فـردی، پـاداش مشـروط،  دادند که شامل ابعاد: فرهمندی/ الهام
؛ ١٩٩٩کننـده بـود (َاوولیـو و همکـاران،  اجتناب−مبتنی بر استثنا، و رهبـری منفعـل مدیریت فعال

رسـد کـه  ). به نظر می١٣٩۵میارکالئی و همکاران،  ؛ صمدی١٣٩٢میارکالئی و همکاران،  صمدی
هـای رهبـری حکیمانـه  بخشی، تحریک فکری، و مدیرت فعال مبتنی بر استثنا با کیفیت ابعاد الهام

  مرتبط هستند.
هـای  ) در پیمایش رهبـری اخالقـی از کارکنـان خواسـتند تـا ویژگی٢٠٠٣ِتِروینو و همکاران (

گرها عبارت بودند از: صداقت، رفتار منصفانه، انتقـال  رهبران اخالقی را توصیف کنند. این توصیف
های اخالقی، پاداش دادن به رفتارهای اخالقی و پاسخگو نگه داشـتن فرودسـتان نسـبت بـه  ارزش
شان. نتایج این پژوهش نشان داد که رهبری اخالقـی تنهـا مربـوط بـه صـفات  ارهای غیراخالقیرفت

راستی و درستی و صداقت نیست، بلکه مربوط به پاسخگو نگه داشتن فرودستان نسبت به رفتارهای 
 رسد که ابعاد صداقت، رفتـار ). به نظر می٢٠٠٣ 3باشد (ِتِروینو و همکاران، شان نیز می غیراخالقی

                                                           
1. Yukl & et al   2. Avolio & et al  
3. Treviño & et al 
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هـای رهبـری حکیمانـه ارتبـاط  های اخالقی در ایـن پرسشـنامه بـا کیفیت منصفانه، و انتقال ارزش
  بسیاری دارند.

ای را با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه انجـام دادنـد کـه  ) مطالعه٢٠٠٨( 1هارتوگ دوهوگ و ِدن
داد. نتایج این پژوهش نشان داد که اخالقیات و انصاف متمایز  رهبری اخالقی را مورد سنجش قرار می

توزی و سـتمگری  از رفتار تسهیم قدرت بوده و به صورت منفی با رفتارهای مستبدانه مانند تنبیـه، کینـه
بنـدی  هایی با اجزای چندگانه، جمله ). استفاده از گویه٢٠٠٨هارتوگ،  رتباط بودند (دوهوگ و ِدندر ا

های اولیۀ این پرسشنامه بودند که  بندی شدۀ مثبت و منفی محدودیت های جمله مبهم و مرکب از گویه
ف و اخالقیـات ها را دشوار سـازد؛ امـا انصـا دهندگان را سردرگم کرده و تحلیل داده توانست پاسخ می

  های رهبری حکیمانه در ارتباط هستند. ابعادی از این پرسشنامه بودند که با کیفیت
هـای محـوری رهبـری  ای را توسـعه دادنـد تـا کیفیت ) پرسشنامه٢٠٠٨( 2والومبوآ و همکاران

اصیل را مورد سنجش قرار دهند. این پرسشنامه شامل چهار بعد (خودشناسی، شـفافیت ارتبـاطی، 
اند  ه اخالقی درونی و پردازش متوازن) بوده است که هـر کـدام از چهـار گویـه تشـکیل شـدهدیدگا

 هــا و باورهـا و بیـان دقیــق  ). شـفافیت ارتبــاطی (یعنـی بیـان ارزش٢٠٠٨(والومبـوآ و همکـاران، 
مقصود رهبر)، خودشناسـی (یعنـی بلـوغ عـاطفی و هـوش عـاطفی)، و دیـدگاه اخالقـی درونـی 

باورهـا و بیــان باورهـای مطــابق بــا اقـدامات) ارتبــاط بسـیار نزدیکــی بــا گیری براســاس  (تصـمیم
  های رهبری حکیمانه دارند. کیفیت

ای را برای سنجش رهبری خدمتگزار توسعه دادند که دارای  ) پرسشنامه٢٠٠۶( 3باربوتو و ویِلر
هـر دوستی، خدمت سازمانی، متقاعدسازی، حکمت، و بهبـود اخالقـی.  پنج بعد بوده است: نوع

= بـه شـدت ۴= بـه شـدت مخـالف، ١ای لیکرت همـراه بـود ( گزینه ۴گویه با طیف  ۴بعد شامل 
دوستانه اسـت کـه بـه  های نوع هندۀ ارزش دوستی بازتاب ). بعد نوع٢٠٠۶موافق) (باربوتو و ویِلر، 

عنوان مهارت فردی و توانـایی در اثرگـذاری  شدت با رهبری حکیمانه مرتبط است. متقاعدسازی به
ها و هوش اجتماعی مرتبط اسـت کـه هـر دو بعـد بـه  ر افراد است، و حکمت با شناخت موقعیتب

  شدت با رهبری حکیمانه در ارتباط است.
گویه توسعه دادند که هر  ٣٨) پرسشنامۀ کار رهبری اخالقی را با ٢٠١١( 4کالشوِون و همکاران

ه شدت موافق) تدوین شـدند. = ب٧= به شدت مخالف، ١ای لیکرت ( گزینه ٧گویه در قالب طیف 
گرایی،  ابعاد این پرسشنامه عبارت بودند از: انصـاف، راسـتی و درسـتی، هـدایت اخالقـی، انسـان

                                                           
1. De Hoogh & Den Hartog  2. Walumbwa & et al  
3. Barbuto & Wheeler  4. Kalshoven & et al  
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). بـه نظـر ٢٠١١تسهیم قدرت، وضوح نقش و نگرانی نسبت به پایـداری (کالشـوِون و همکـاران، 
 نگرانـی نسـبت بـه  گرایی، و رسد که ابعاد انصاف، راستی و درسـتی، هـدایت اخالقـی، انسـان می

 مسائل پایداری محیط زیست نسبت بـه سـایر ابعـاد ایـن پرسشـنامه، ارتبـاط بیشـتری بـا رهبـری 
  حکیمانه داشتند.

ای را برای سنجش رهبری اخالقی توسعه دادند کـه شـامل  ) پرسشنامه٢٠١٣یوکل و همکاران (
شدت موافـق). ابعـاد  = به۶= به شدت مخالف، ١ای لیکرت بود ( گزینه ۶گویه در قالب طیف  ١۵

دوستی، سازگاری رفتـار  مختلف این پرسشنامه عبارتند از: صداقت، راستی و درستی، انصاف، نوع
). ٢٠١٣گری اخالقی (یوکل و همکاران،  های اخالقی و هدایت های پشتیبان، انتقال ارزش با ارزش

های اخالقی در قالـب  زشدوستی، انتقال ار در این پرسشنامه، ابعاد صداقت، راستی و درستی، نوع
  های رهبری حکیمانه در ارتباط هستند. گری اخالقی با کیفیت ایجاد ارتباطات اثربخش، و هدایت

  
  سؤاالت اختصاصی پژوهش

های اجرایی اسـتان  سنجش رهبری حکیمانه در دستگاه در این پژوهش تالش شده است که مقیاس
ادبیات نظری، تجربی و هـدف تحقیـق سـؤاالت  مازندران بررسی شود. بر این اساس، و با توجه به

 کننـدۀ مقیـاس ها و ابعاد اصلی) تبیین های (گویه . شاخص١پژوهش به این شکل مطرح گردیدند: 
های اجرایی استان  های رهبری حکیمانه در دستگاه . وضعیت شاخص٢رهبری حکیمانه کدامند؟؛ 
رهبـری حکیمانـه  کننـده مقیـاس یینهای اصـلی تب بندی شاخص . رتبه٣مازندران چگونه است؟ و 

  چگونه است؟
  
  شناسی پژوهش روش

باشد، از لحاظ هدف  سنجش رهبری حکیمانه می این پژوهش از این حیث که به دنبال ارائه مقیاس
هــای  ای از روش آوری اطالعــات در ایــن پــژوهش، آمیــزه تحلیلــی اســت. روش جمــع−توصــیفی
سـابقه تحقیـق و آشـنایی بـا تجربیـات و شـناخت رهبـری ای (مطالعه ادبیـات موجـود و  کتابخانه

شـده بـا متخصصـان و  های نیمـه هدایت حکیمانه در داخل و خارج از کشور)، میدانی (مصـاحبه
هـا  آوری داده منظور شناخت و نیز شناسایی ابعاد رهبری حکیمانه) و پیمایشی (جمع اساتید خبره به

های اجرایی استان  نفر از کارکنان دستگاه ٧٠٠اضر از نمونه تحقیق) است. جامعه آماری تحقیق ح
وپرورش، سـازمان امـور  مازندران (سـازمان جهـاد کشـاورزی، اداره امـور مالیـاتی، اداره آمـوزش

گیری  اقتصادی و دارایی، و اداره کل شیالت استان مازندران) بودند. که با اسـتفاده از فرمـول نمونـه
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نفـر از  ٢۵٠ق مشـخص، و بعـد از توزیـع پرسشـنامه میـان عنوان نمونه تحقیـ نفر به ٢۴٨کوکران 
  آوری گردید. وتحلیل آماری جمع پرسشنامه مناسب تجزیه ٢٢٠کارکنان، 
سـنجش رهبـری حکیمانـه) در ابتـدا بعـد از  منظور دستیابی به هدف تحقیق (ارائـه مقیـاس به

های  ع، شـاخصنفر از خبرگان دانشـگاهی و سـازمانی مسـلط بـه موضـو ٢٠مصاحبه و گفتگو با 
پوشـانی ایـن  متعددی برای سنجش رهبری حکیمانه استخراج شد، در ادامـه و بعـد از بررسـی هم

دهی شـدند کـه مـورد تأییـد اعضـای  بعد اصلی سازمان ١٠ها در  شده، شاخص های ارائه شاخص
رئیسه خبرگی تحقیق قرار گرفت (صداقت، راستی و درستی؛ اصالت؛ خودشناسی؛ بصیرت؛  هیئت
طلبی؛ ارتباطـات اثـربخش؛ و  فـردی؛ حقیقـت بخشـی و انگیـزش درون ت؛ اخالقیات؛ الهامکرام

ها بـرای بررسـی هریـک از ابعـاد  سازی). سپس برای سنجش و ارائه گویـه سازی و گفتمان فرهنگ
گویـه بـرای  ۴۶، مجموعـًا  بنـدی ای دیگر انجـام گردیـد، و بعـد از جمع رهبری حکیمانه مصاحبه

  أیید شد.های تحقیق ت شاخص
هـا،  آوری داده گیری و به کارگیری آن در مرحله اصلِی جمع پیش از اطمینان نهایی به ابزار اندازه

ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمـی، اطمینـان نسـبی الزم را از روا بـودن اسـتفاده از ابـزار 
طور مناسـب و  ها بـه رو برای اینکه مطمئن شـویم سـنجه موردنظر و معتبر بودن آن پیدا کند. از این

توان از دو معیار روایی و پایایی بهره گرفت. اغلب برای سـنجش روایـی  اند، می شده صحیح تدوین
ها  گردد. با توجه به اینکه در این تحقیق شـاخص گیری، از منظر روایی محتوا استفاده می ابزار اندازه

صصان و اساتید دانشگاهی مسـلط بـر ها برگرفته از ادبیات تحقیق، مصاحبه با خبرگان، متخ و گویه
توان از روایی تحقیق اطمینان حاصل کرد. از طرف دیگر، بـا  موضوع تحقیق بوده است، بنابراین می

ترین آزمون پایایی، محاسبه ضـریب آلفـای کرونبـاخ اسـت. بـرای تحلیـل و  توجه به اینکه معمول
 ٩٨/٠، این مقدار برای کل پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد بررسی پایایی شاخص

ها و آلفـای  های نهـایی اسـتخراج شـده، تعـداد گویـه محاسبه شده است. در جدول ذیل شـاخص
 های تحقیق ارائه شده است. کرونباخ مستخرج از شاخص

  

  شده براساس نظر خبرگان گذاری عوامل استخراج : نام١جدول 

 k-s  *�  هاتعداد گویه نام قراردادی ابعاد رهبری حکیمانه  ردیف
  ٢٧/٠  ٩٣/٠ ٧ صداقت، راستی و درستی  ١شاخص 
  ٠۵۶/٠  ٩٢/٠ ۴ اصالت  ٢شاخص 
  ١۵/٠  ٨۵/٠ ٣ خودشناسی  ٣شاخص 
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 k-s  *�  هاتعداد گویه نام قراردادی ابعاد رهبری حکیمانه  ردیف
  ٠٩/٠  ٩٢/٠ ۴ بصیرت  ۴شاخص 
  ٣٨/٠  ٩۴/٠ ٧ کرامت  ۵شاخص 
  ٢١/٠  ٩٠/٠ ٣ اخالقیات  ۶شاخص 
  ٢۴/٠  ٩٢/٠ ۶ فردیبخشی و انگیزش درونالهام  ٧شاخص 
  ١۴/٠  ٩١/٠ ۴ طلبیحقیقت  ٨شاخص 
  ١٢/٠  ٩٢/٠ ۴ ارتباطات اثربخش  ٩شاخص 
  ٢۶/٠  ٩١/٠ ۴ سازیسازی و گفتمانفرهنگ  ١٠شاخص 

  
. مـدل معـادالت سـاختاری جهـت ١اند از:  های مورد استفاده در تحقیق حاضر عبارت آزمون

افـزار لیـزرل؛  نرمها توسط تحلیل عاملی تأییدی و  ها و شاخص سنجش و بررسی نقش تبیینی گویه
های آن، شـرایط  منظور تعیین اینکه آیـا متغیـر رهبـری حکیمانـه و شـاخص ای، به . تی تک نمونه٢

. آزمـون فریـدمن جهـت ٣اند یا خیر (بیشتر از میانگین در نظـر گرفتـه شـده)؟ و  مطلوبی را داشته
  بندی متغیرهای تحقیق. رتبه

  
  ها تحلیل داده

، LISRELتحلیـل عـاملی تأییـدی و برنامـۀ معـادالت سـاختاری در این پـژوهش بـا اسـتفاده از 
دهند یـا خیـر.  های هر ُبعد تحلیل شد تا ببینیم که آیا در هر مورد، یک سازۀ معتبر را شکل می گویه

  عنوان یک آزمون اعتبار سازه، محاسبه شده است. واریانس به دست آمده برای هر سازه، به
د پیشنهادی وجود داشت که از اجزای سازۀ مرتبۀ دوم باشند، گام از آنجایی که این انتظار از ابعا

های مورد پـذیرش قادرنـد تـا یـک مـدل مرتبـۀ دوم را  بعدی پرداختن به این موضوع بود که آیا سازه
ها  ) معتقدنـد در زمـانی کـه تعـداد بسـیاری از گویـه١٩٩۴( 1شکل دهند. باگوتزی و هاِثرینگتون

توان یک رویکرد تجزیه شده را برای تحلیل مدل  یی از خطا شوند، میتوانند منجر به سطوح باال می
رهبری حکیمانه  دهندگان برای آزمون مقیاس رسید که تعداد پاسخ مورد استفاده قرار داد. به نظر می

دهد یـک رویکـرد مجتمـع (کـل) یـا نسـبتًا  مرتبۀ دوم کامًال تجزیه شده ناکافی باشد، که نشان می
واند مورد استفاده قرار گیرد که بخواهد جوهرۀ معنای اصلی یک مفهوم را دریابد ت مجتمع زمانی می

 منظور ارزیابی اینکه آیـا همـۀ ابعـاد، نماینـدۀ مقیـاس و خطای تصادفی (اتفاقی) را حذف کنند. به
های  رهبری حکیمانه مرتبۀ دوم هستند، یک رویکرد نسبتًا مجتمع (کلی) با ترکیبی از امتیازات سازه

                                                           
1. Bagozzi & Heatherington 
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 1ید مرتبۀ اول مرتبط با ابعاد رهبری حکیمانه مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت. همسـو بـا آینهـونتأی
های خطی افزایشی وزن واحد از کفایت الزم برخوردار هستند، ترکیـب  )، که نشان داد مدل١٩٧٢(

شـد.  دهنده ایجـاد ها برای هر پاسـخ امتیازات از طریق تعیین مقدار میانگین مجموع امتیازات گویه
سپس، مدل مرتبۀ دومی که از این امتیازات سازه ایجاد شـد، بـا اسـتفاده از تحلیـل عامـل تأییـدی 

 حداکثر احتمال ارزیابی شده است.
  
  های پژوهش یافته

) را ٧٠/٠بخش پایـایی (بیشـتر از  های مرتبۀ اول یک سطح رضایت مقادیر به دست آمده برای سازه
های مرتبۀ اول آزمـون اعتبـار  ). با این وجود، همه سازه١٩٧٨لی، ها نشان داد (نانا برای همۀ سنجه

 ۵/٠بخشی را ارائه کردند، به این دلیل که مقدار واریانس به دست آمدۀ همه ابعاد بیشـتر از  رضایت
)، و اینکه آمار تناسب مناسبی داشت. به این دلیـل کـه شـواهد ٢٠٠۶ 2بوده است (ِهر و همکاران،

)، NFI)، شـاخص هنجـار برازنـدگی (GFIویی برازش مناسـب اسـت (دهندۀ شاخص نیک نشان
)، کـه کمتـر از مقـدار حـداکثر پـذیرش SRMRماندۀ مربع میانگین ریشۀ اسـتاندارد ( مقدار باقی

 ۵٠/٠) بـرای همـه متغیرهـا بیشـتر از AVEبود، و مقدار میانگین واریانس استخراج شده ( ٠/٠۵
های  های تحقیق حاکی از آن است کـه گویـه شده برای سازه بود. بنابراین، مقدار واریانس استخراج

ها هستند، که در آن، واریانس قابل اسناد به خطا، کمتر  های خوبی برای این سازه ها، سنجه شاخص
ها حـاکی  های تناسب مناسب سـازه از واریانس اثراتی بود که مورد سنجش قرار گرفته بود. شاخص

همبستگی بسیار مناسبی با سازه در پرسـش داشـتند. مقـادیر  های سازه از آن است که همه شاخص
) ٢های مرتبۀ اول در جـدول ( های تناسب، بار عاملی و واریانس استخراج شده برای سازه شاخص

 شده است. نشان داده 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1. Einhorn   2. Hair & et al  



 ٧١                                                                                                ... )WLS( کار محیط در حکیمانه رهبری سنجش مقیاس

 

  های مرتبۀ اول شده برای سازه های تناسب، بار عاملی، و واریانس استخراج : مقادیر شاخص٢جدول 

عاد
اب

  

های  شاخص بار عاملی  های پژوهش در ابعاد گویه
  برازش مدل

تی
رس
و د

ی 
ست
، را
قت
صدا

  

گونه که حرف دهد (همانگونه هست که در ظاهر نشان میرهبری سازمان همان
  ٨۵/٠ کند).زند، عمل نیز میمی

٠۴٩/٠=RMSEA  
۶۶/٠= AVE  
٩٨/٠=GFI  
٩٩/٠=NFI  

  ٨٨/٠ کند.میها و تعهدات خود عملرهبری سازمان به وعده
  ٨۶/٠  کند. رفتار رهبری سازمان اعتمادساز است، و به ایجاد ارتباط مبتنی بر اعتماد متقابل کمک می

ها و مسائل پیرامونی، رهبری سازمان از تعادل روانی، فیزیکی، در واکنش به چالش
  ٨۴/٠ معنوی و ادراکی برخوردار است.

  ٧٧/٠  پذیرد. اعتراف کرده و مسئولیت اشتباهات خود را میرهبری سازمان به اشتباهات خود
بینی است (همیشه رفتار آیندۀ رهبری سازمان، به دلیل تبعیت از حق و حقیقت، قابل پیش

  ٧٣/٠ کند).در یک خط مستقیم حرکت می

  ٧۴/٠ رهبری سازمان، الگو و سرمشقی برای سایر کارکنان است.

لت
صا
ا

  

  RMSEA=٠۵۶/٠  ٨٠/٠  هایش تکیه کرد.توان به او و گفتهاعتماد است و میرهبری سازمان، قابل
٧۶/٠= AVE  
٩٧/٠=GFI  
٩٩/٠=NFI  

  ٩٢/٠  رهبری سازمان از صداقت و خلوص در رفتار و گفتار برخوردار است.
  ٨٨/٠ کند. کاری اجتناب میرهبری سازمان، در شخصیت و رفتار خود از دروغ، حیله، نیرنگ، و سیاسی

  ٨٩/٠  کند. رهبری سازمان، وفادار به نفع جامعه و همکاران است و در جهت آن تالش می

سی
شنا
خود

  

ها، احساسات، و ها، نقاط قوت و ضعف، محدودیترهبری سازمان از شخصیت، توانایی
گاهی دارد.انگیزه   RMSEA=٠٠٠/٠  ٩١/٠ های خودآ

٧٣/٠= AVE  
٠٠٠/١=GFI  
٠٠٠/١=NFI  

گاه است.رهبری سازمان، از   ٨۴/٠  وضعیت گذشته، حال و آیندۀ خود و سازمان آ
گاه بوده و شناخت مناسبی از تصمیم ها و  رهبری سازمان، نسبت به وجود دشمنان (رقبا) آ

  ٨٣/٠ اقدامات آنها دارد.

رت
صی
ب

  
فهمد و تحلیل درست، دقیق، و عمیقی از رهبری سازمان، مسائل، رویدادها و افراد را می
  RMSEA=٠۴٣/٠  ٨۵/٠ دارد.آنها

٧۵/٠=AVE  
٩٩/٠=GFI  
٠٠/١=NFI  

  ٨۶/٠  نماید. بینی و برای کارکنان توصیف و تصویر میرهبری سازمان، آیندۀ مطلوب را پیش
  ٨٩/٠  دهد.رهبری سازمان، بصیرت و بینش خود را به دیگران انتقال می

  ٨۴/٠  دهد. بهنگامی را انجام میرهبری سازمان، در مسائل مختلف اقدام درست، فعاالنه و

مت
کرا

  

  ٨۵/٠ رهبری سازمان، شایستۀ تقدیر، ستایش، احترام و تکریم است.

٠۶۵/٠=RMSEA  
٧٠/٠= AVE  
٩٨/٠=GFI  
٩٩/٠=NFI  

  ٨٢/٠  دهد، و به عدۀ خاصی نظر ندارد.بیند و مورد توجه قرار میرهبری سازمان، همۀ کارکنان را می
  ٨٧/٠  گذارد. ها) کرامت قائل است و به آنها احترام میکارکنان (و انسانرهبری سازمان، برای
  ٨٨/٠  کند، که دوست دارد دیگران با او رفتار کنند.گونه با دیگران رفتار میرهبری سازمان، آن

  ٨۵/٠ باشد. مند به همکاران خود میکند، و عالقهرهبری سازمان، مهربانانه با دیگران رفتار می
  ٧۴/٠  کند.رهبری سازمان، منافع فردی خود را فدای منافع سازمان و کارکنان می

  ٨٧/٠  رهبری سازمان، نگران سعادت، تعالی و کمال مادی و معنوی کارکنان است.

ات
القی

اخ
  

  RMSEA=٠٠٠/٠  ٨۵/٠ کند. ها، و اقدامات خود، اصول اخالقی را رعایت میگیریها، تصمیمرهبری سازمان، در قضاوت
٧۶/٠= AVE  

٠٠٠/١=GFI  
٠٠٠/١=NFI  

  ٩٢/٠ کند و نگران خوبی اخالقی خود و دیگران است. های اخالقی را دنبال می رهبری سازمان، هدف

  ٨۵/٠  کند. سو می ها، ابزارها، و دستاوردهای اخالقی را با یکدیگر هم رهبری سازمان، هدف

ی و 
ش

ش 
گیز

ان
ون
در

فرد

  RMSEA=٠۴۴/٠  ٨١/٠  ناپذیر است.سازمان، در کار خود جدی، سختکوش و خستگیرهبری
٧۴/٠= AVE  ٨٧/٠  کند.بینانه درباره آینده صحبت میطور خوشرهبری سازمان، به  
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عاد
اب

  

های  شاخص بار عاملی  های پژوهش در ابعاد گویه
  برازش مدل

  GFI=٩٨/٠  ٨٨/٠  نماید. انداز خوشایندی را از آینده سازمان برای کارکنان ترسیم میرهبری سازمان، چشم
٩٩/٠=NFI  ٧٧/٠  کند. رهبری سازمان، به کارکنان خود اعتماد داشته و اختیاراتی را به آنها واگذار می  

  ٨٣/٠  کند.رهبری سازمان، براساس باورها، تفکرات، و وجدان خود عمل می
کند و در رفتار خود از تعادل و توازن رهبری سازمان، اعمال و رفتار خود را کنترل می

  ٩٨/٠ برخوردار است.

قت
حقی

 
بی
طل

  

  RMSEA=٠۵٩/٠  ٧۴/٠  رهبری سازمان، به دنبال درک حقیقت و انتقال آن به کارکنان است.
٧۴/٠= AVE  
٩۵/٠=GFI  
٩٨/٠=NFI  

  ٨۴/٠  دهد. اول را در اختیار کارکنان قرار میرهبری سازمان، اطالعات ناب، درست و دست
  ٩۶/٠  گری به دنبال حقیقت باشند.پرسشکند تا بارهبری سازمان، کارکنان را ترغیب می

  ٨٩/٠  دهد. کند و توسعه میفردی را در کارکنان ترغیب میرهبری سازمان، انگیزۀ درون

ش
بخ
 اثر
ات
باط
ارت

 

  RMSEA=٠۵٣/٠  ٧۵/٠  کند. واسطه سخنان خود را بیان میصورت ساده، مستقیم، و بیرهبری سازمان، به
٧٠/٠= AVE  
٩٨/٠=GFI  
٠٠/١=NFI  

  ٩٢/٠  کند. آسانی برای کارکنان بیان میهای خود را بهرهبری سازمان، مقاصد و ایده
  ٨۵/٠  گیرد.رهبری سازمان، از بیان رسا و نفوذ کالم برخوردار است و آن را به کار می

  ٨٢/٠  آورد.های با منافع متضاد را گرد هم میرهبری سازمان، افراد و گروه

گ
رهن

ف
 

ی و 
ساز

ان
فتم
گ

 
زی
سا

  

کند تا مفهوم ها و اصطالحات جدید و حکیمانه استفاده میرهبری سازمان، از واژه
  ٨٠/٠ جدیدی را ایجاد کند و به دیگران انتقال دهد.

٠۵۶/٠=RMSEA  
٧۶/٠= AVE  
٩٩/٠=GFI  
٠٠/١=NFI  

  ٨٩/٠  ها و مسائل فرهنگی سازمان است.رهبری سازمان، نگران ارزش
های فردی، یک هویت جمعی برای کند تا به جای هویتتالش میرهبری سازمان،

  ٨٩/٠ سازمان و کارکنان ایجاد کند.

  ٩١/٠  کند تا فهم و حس مشترکی از هدف داشته باشند.رهبری سازمان، به کارکنان کمک می

  
  تحلیل مدل نهایی پژوهش

پــژوهش حاضــر در  ) نشــان داده شــده اســت.١درنهایــت هــم مــدل نهــایی پــژوهش در شــکل (
)، χ2/dfهای آزادی ( دو بـه درجـه های برازش برای مدل نهایی شامل: نسبت مجذور کـای شاخص

)، شـاخص هنجـار NFI)، شاخص هنجـار برازنـدگی (RMRمانده ( ریشه میانگین مربعات باقی
)، CFI)، شـاخص برازنـدگی تطبیقـی (IFI)، شاخص برازنـدگی فزاینـد (NNFIنشده برازندگی (
)؛ و شاخص ریشه AGFI)، و شاخص نیکویی برازش تعدیل شده (GFIی برازش (شاخص نیکوی

) برای تحلیل مدل پژوهش به کار گرفته شده است. RMSEAدوم برآورد واریانس خطای تقریب (
  ) مشاهده است.٣ها و مدل تجربی آن در جدول ( مقدار قابل اتکا برای تأیید این شاخص
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  گانه و متغیر مکنون گر ده معادالت ساختاری روابط بین متغیرهای مشاهده: مدل ١شکل 

  های برازش مدل معادالت ساختاری : شاخص٣جدول 
  مقدار تجربی  مقدار مطلوب های برازششاخص

  ١۵/٢  ٣کمتر از  )df/2�شده (اسکوئر بهینهکای
  ٩٩/٠  ٩٠/٠بیشتر از  )NFIشاخص هنجار برازندگی (

  ٩٩/٠  ٩٠/٠بیشتر از  )NNFIبرازندگی (شاخص هنجار نشده
  ٩٩/٠  ٩٠/٠بیشتر از  )IFIشاخص برازندگی فزایند (
  ٩٩/٠  ٩٠/٠بیشتر از  )CFIشاخص برازندگی تطبیقی (

  ٩۵/٠  ٩٠/٠بیشتر از  )GFIشاخص نیکویی برازش (
  ٩٠/٠  ٩٠/٠بیشتر از  )AGFIشده (شاخص نیکویی برازش تعدیل

  ٠١۵/٠  ٠۵/٠کمتر از  )RMRمانده (باقیریشه میانگین مربعات
  ٠٧٣/٠  ١٠/٠کمتر از  )RMSEAریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب (

  ٨١/٠  ۵٠/٠بیشتر از  )VAEشده (میانگین واریانس استخراج

 
گیری رهبـری  تـوان دریافـت کـه مـدل انـدازه های بـرازش بـاال، می به نتایج و شاخصبا توجه 

و برازش کامل اسـت. درواقـع، مـدل سـاختاری روابـط عّلـی بـین متغیرهـای  حکیمانه مورد تأیید
شـده را نمـایش  گر و مکنون را مشخص کـرده و همبسـتگی عّلـی و میـزان واریـانس تبیین مشاهده
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دهندۀ آزمون نقشه مـدل اسـت،  دهد. براساس نتایج مدل معادالت ساختاری پژوهش، که نشان می
اند. در این بعـد، ُبعـد کرامـت  کنندۀ رهبری حکیمانه بوده تبیینها  توان دریافت که همه شاخص می

گونـه بهتـری توانسـته اسـت واریـانس  دارای باالترین اثر بوده است. یا به بیانی دیگر ُبعد کرامت به
  رهبری حکیمانه را تبیین کند.

 نتایج مقدار ضریب مسیر رهبری حکیمانه با همه متغیرهای تحقیق، در سطح مناسـب براساس
بوده، درنتیجـه، ± ٩۶/١داری یعنی  باالتر از میزان حدنصاب معنی Tقرار دارد و از طرفی نیز مقدار 

  ).۴گردد (جدول  این نقش تبیینی تأیید می
  

  سازی معادله ساختاری برای مدل ساختاری پژوهش : نتایج مدل۴جدول 

  اعداد معناداری  ضریب استاندارد مسیرهای مدل  ردیف
  ٠٧/١٧  ٩٠/٠ رهبری حکیمانه←و درستیصداقت، راستی  ١
  ۵٩/١۵  ٨۵/٠ رهبری حکیمانه←اصالت  ٢
  ٠۶/١۶  ٨٧/٠ رهبری حکیمانه←خودشناسی  ٣
  ۶۴/١٧  ٩١/٠ رهبری حکیمانه←بصیرت  ۴
  ۴٠/١٨  ٩۴/٠ رهبری حکیمانه←کرامت  ۵
  ۶١/١۶  ٨٨/٠ رهبری حکیمانه←اخالقیات  ۶
  ۵٨/١٧  ٩١/٠ رهبری حکیمانه←فردیبخشی و انگیزش درونالهام  ٧
  ۵٨/١٧  ٩١/٠ رهبری حکیمانه←طلبیحقیقت  ٨
  ٨٣/١۶  ٨٩/٠ رهبری حکیمانه←ارتباطات اثربخش  ٩
  ٠۶/١٨  ٩٣/٠ رهبری حکیمانه←سازیسازی و گفتمانفرهنگ  ١٠

  
  های اجرایی  های آن در دستگاه بررسی وضعیت متغیر رهبری حکیمانه و شاخص

های آن در نمونـه آمـاری تحقیـق از  و شـاخص سطح متغیر رهبری حکیمانهبرای بررسی وضعیت 
بـه صـورت زیـر  H1و  H0ای استفاده شد. بر این اساس، فرضیه آماری متناظر  تک نمونه آزمون تی
  شود: می تعریف

H0: µX ≤ 3 
H1: µX >3 

های آن در  و شاخص منزلۀ بیشتر بودن سطح میانگین متغیر رهبری حکیمانه به H1ای که  گونه به
منزلۀ کمتر بودن سـطح  به H0نمونۀ آماری از میانگین در نظر گرفته شده است، و در مقابل، فرضیه 

شـده  های آن در نمونۀ آماری از میـانگین در نظـر گرفتـه  و شاخص میانگین متغیر رهبری حکیمانه
ن آزمـون، براسـاس مقـدار با توجه به یک دامنه بود H1و  H0باشد. نتیجۀ بررسی فرضیه آماری  می

  آماره آزمون تی، به صورت ذیل خواهد بود:
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t ≤ -1.645 → H0      پذیرش فرضیه 
t > -1.645 → H0     رد فرضیه 

 
  های آن : بررسی وضعیت متغیر رهبری حکیمانه و شاخص۵جدول 

 )test value =3مقدار آزمون (

درجه Tآماره   متغیرها
 آزادی

سطح
 داریمعنی

اختالف 
  میانگین

  درصد ٩۵فاصله اطمینان 
  تأیید فرضیه  حد پایین  حد باال

 تأیید  ٠٫٢٨  ٠٫٠۴  ٠٫١۶ ٠٫٠٠٨ ٢١٩ ٢٫۶٧٢ رهبری حکیمانه
 تأیید  ٠٫٢٨  -٠٫١٠  ٠٫٠٢٢ ٢١٩٠٫٧٢ ٠٫٣۵ صداقت، راستی و درستی

 تأیید  ٠٫٣۶  ٠٫٠٨  ٠٫٢٢ ٢١٩٠٫٠٠٢ ٣٫١٩ اصالت
 تأیید  ٠٫٣  ٠٫٠٩  ٠٫٢٢ ٢١٩٠٫٠٠٠ ٣٫۵۴ خودشناسی
 تأیید  ٠٫٢٧  ٠٫٠١٧  ٠٫١۴ ٢١٩٠٫٠٢۶ ٢٫٢٣ بصیرت
 تأیید  ٠٫٢۴  -٠٫٠١٣  ٠٫١١٨ ٢١٩٠٫٠٧٨ ١٫٧۶ کرامت
 تأیید  ٠٫٣٧  ٠٫١٠  ٠٫٢٣ ٢١٩٠٫٠٠١ ٣٫۴٨ اخالقیات

بخشی و انگیزش الهام
 تأیید  ٠٫۴٠  ٠٫١۴  ٠٫٢٧  ٠٫٠٠٠ ٢١٩  ۴٫٢٣ فردی درون

 تأیید  ٠٫٢٠  -٠٫٠۶  ٠٫٠٧ ٢١٩٠٫٣١٨ ١٫٠٠ طلبی حقیقت
 تأیید  ٠٫٢٧  ٠٫٠٠٧  ٠٫١۴ ٢١٩٠٫٠٣٩ ٢٫٠٨ ارتباطات اثربخش

 تأیید  ٠٫٣١  ٠٫٠٢  ٠٫١۶ ٢١٩٠٫٠٢۵ ٢٫٢۶ سازیسازی و گفتمان فرهنگ
  

) یعنـی شـاخص آمـاره آزمـون tدهـد کـه بـا توجـه بـه اینکـه مقـدار ( نتیجه آزمون نشـان می
توان استنتاج کـرد  ). لذا میt > -1.645شده در ناحیه پذیرش فرض یک قرار گرفته است ( محاسبه

های آن در نمونـه آمـاری از میـانگین در نظـر  که سطح میانگین متغیر رهبری حکیمانـه و شـاخص
 شده بیشتر است. گرفته 
  
  بندی متغیرهای رهبری حکیمانه رتبه

بندی متغیرهای رهبری حکیمانه (صداقت، راستی و درسـتی؛ اصـالت؛ خودشناسـی؛  منظور رتبه به
طلبی؛ ارتباطــات  فــردی؛ حقیقــت بخشــی و انگیــزش درون کرامــت؛ اخالقیــات؛ الهام بصــیرت؛

شـود. بـرای انجـام ایـن  سازی)، از آزمون فریدمن اسـتفاده می سازی و گفتمان اثربخش؛ و فرهنگ
  گیرد: آزمون، سؤاالت ذیل موردبررسی قرار می

  بندی میانگین متغیرهای رهبری حکیمانه چگونه است؟ . رتبه١
 داری باهم دارند؟ ا حداقل یک زوج از رتبه میانگین متغیرهای رهبری حکیمانه تفاوت معنی. آی٢
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  : نتایج آزمون فریدمن۶جدول 

  داری سطح معنی  ها تعداد پاسخ مربع−آزمون کای  درجه آزادی
٠٫٠٠٠  ٢٢٠ ٧٧٫٣٧٩  ٩  

  
متفـاوت اسـت. بندی میانگین متغیرهای تحقیق بـا یکـدیگر  دهد که رتبه نتایج آزمون نشان می

داری بـا یکـدیگر  تفاوت معنـی کم یک زوج از رتبه میانگین متغیرهای رهبری حکیمانه یعنی دست
  باشد: ها به شرح ذیل می دارند. میزان میانگین و رتبه مؤلفه

 

  ی مربوط به متغیرهای رهبری حکیمانهها ه: میانگین رتب٧جدول 

 اولویتشماره   امتیاز رتبه متغیر مورد بررسی  ردیف
  ١٠  ۵۵/۴ صداقت، راستی و درستی  ١
  ٢  ٠۶/۶ اصالت  ٢
  ۴  ٧٧/۵ خودشناسی  ٣
  ٧  ٢۵/۵ بصیرت  ۴
  ٨  ٢٠/۵ کرامت  ۵
  ٣  ٩٨/۵ اخالقیات  ۶
  ١  ٣۶/۶ فردیبخشی و انگیزش درونالهام  ٧
  ٩  ٩١/۴ طلبیحقیقت  ٨
  ۶  ٣٩/۵ ارتباطات اثربخش  ٩
  ۵  ۵٣/۵ سازیسازی و گفتمانفرهنگ  ١٠

 
شود، در ارتباط بـا متغیرهـای رهبـری حکیمانـه، براسـاس نظـر  در جدول مالحظه می چنانچه

فردی و اصـالت بـاالترین  بخشی و انگیزش درون دهندگان به ترتیب اولویت، متغیرهای الهام پاسخ
  کردند. طلبی کمترین امتیاز را کسب نمره و متغیرهای صداقت، راستی و درستی و حقیقت

 
  گیری بحث و نتیجه

ها و جوامع دنیای امـروز بـا مسـائل  هاست، و سازمان ها و عدم قطعیت عصر حاضر، عصر پیچیدگی
ارزشی، اخالقی، از خودبیگانگی، دستیابی به مزیت رقابتی، پیشرفت و توسعۀ پایدار، و حفظ و بقـای 

رن بـه هـای مـد خود در بلندمدت درگیر هستند. از طرفی، دانش علمی و نظری و دانش فّنی و فّناوری
اند؛ اما تمام دانشی که در دنیا وجود دارد نتوانسته مسـائل ارزشـی و  ترین وضعیت خود رسیده پیشرفته

ها و جوامع را برطرف کند و مصلحت و منفعـت عامـه را بـرآورده سـازد. بـه عبـارت  اخالقی سازمان
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)، نتوانسـته اسـت ١٩٩۵ 1دیگر، دانش موجود که مبتنی بر عقالنیت نظری و ابزاری است (ِاسِتنمارک،
  های ارزشی را به کار گیرد، و منجر به رهبری حکیمانه شود. عقالنیت ارزشی و بایسته

عیـار مطـرح و  عنوان یک رهبری تمام پژوهشگران متعددی وجود دارند که رهبری حکیمانه را به
ــی کرده کیفیت ــروری آن را بررس ــای ض ــد (صــمدی ه ــمدی ان ؛ ١٣٩۴میارکالئی،  میارکالئی و ص

؛ نوناکـا و ٢٠٠٨؛ نوناکا و همکاران، ٢٠٠٧و  ٢٠٠۶، ٢٠٠۵؛ نوناکا و تویاما، ٢٠٠۵الیِمن،  کمَ 
های  )؛ اما تاکنون مقیاسی برای سـنجش وضـعیت رهبـری حکیمانـه در سـازمان٢٠١١تاکئوچی، 

رو، هـدف اصـلی ایـن پـژوهش، ارائـۀ مقیاسـی بـرای  دولتی و خصوصی ارائه نشده است. از ایـن
رو، در این پژوهش با مرور ادبیات مرتبط با مفهـوم رهبـری و  یمانه است. از اینسنجش رهبری حک

هـای  ها، مفـاهیم و کیفیت رهبری حکیمانه، و نیز مصاحبه با برخـی از خبرگـان و اسـاتید دانشـگاه
های اجرایـی  مرتبط با رهبری حکیمانه شناسایی شدند، و در قالب پرسشنامه میان کارکنان دسـتگاه

رهبـری حکیمانـه  های کمی مـورد نیـاز بـرای سـنجش مقیـاس دران توزیع شدند تا دادهاستان مازن
  گردآوری شود.

اسـت کـه نشـان از میـزان بـاالی پایـایی  ٩٨/٠شـده بـرای پرسشـنامه  آلفای کرونباخ محاسبه
دهندۀ میزان شفافیت و قابل فهم بودن  پرسشنامه است؛ به عبارت دیگر، مقدار آلفای کرونباخ نشان

بـر ایـن، مقـدار واریـانس  دهندگان اسـت. عالوه های مورد استفاده در پرسشنامه بـرای پاسـخ گویه
های خوبی برای  ها، سنجه های شاخص دهد که گویه نشان می ۵٠/٠) باالتر از VEشده ( استخراج
  ها هستند. این سازه

فهـوم کننـدۀ م ها تبیین دهد که همـۀ شـاخص نتایج مدل معادالت ساختاری پژوهش نشان می
» کرامـت«های ده گانۀ رهبـری حکیمانـه، کیفیـت  در میان ابعاد و کیفیترهبری حکیمانه هستند. 
تر مفهوم  معرف دقیق» کرامت«کنندگی بوده است؛ به عبارت دیگر، کیفیت  دارای بیشترین اثر تبیین

ش بخشـی و انگیـز سـازی، الهام سـازی و گفتمان رهبری حکیمانه بـوده اسـت. پـس از آن، فرهنگ
کنندگی  طلبی، بصیرت، و صداقت، راستی و درستی دارای بیشترین نقش تبیین فردی، حقیقت درون

  در رهبری حکیمانه بودند.
های آن در  سطح میانگین متغیر رهبری حکیمانه و شـاخصدهد که  های پژوهش نشان می یافته

دهـد  های پژوهش نشـان می . همچنین، یافتهشده بیشتر است نمونه آماری از میانگین در نظر گرفته 
در » اصـالت«و » فـردی بخشی و انگیزش درون الهام«های  دهندگان، کیفیت که براساس نظر پاسخ

های اجرایی استان مازندران دارای باالترین رتبه بودند. به عبـارت  میزان رهبری حکیمانه در دستگاه
                                                           
1. Stenmark 
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هـا  تر از سـایر کیفیت برجسـتهها در کیفیت رهبری مـدیران نمونـۀ مـورد مطالعـه  دیگر، این کیفیت
ترین رتبه بودنـد و  دارای پایین» طلبی حقیقت«و » صداقت، راستی و درستی«های  بودند؛ و کیفیت

  ها برخوردار بودند. از برجستگی کمتری نسبت به سایر کیفیت
هایی که در این پژوهش در قالب مقیاسی برای سنجش رهبری حکیمانه ارائه شدند در برخی  کیفیت

اند کـه عبارتنـد از:  اند یا توسط برخی از نویسندگان مطـرح شـده ها مورد استفاده قرار گرفته پرسشنامه از
؛ کالشـوِون و همکـاران، ٢٠٠۵الیِمن،  ؛ َمـک٢٠٠٣صداقت و راستی و درستی (ِتِروینـو و همکـاران، 

(بـاربوتو و )، بصـیرت ١٣٩۴میارکالئی،  میارکالئی و صمدی ؛ صمدی٢٠١٣؛ یوکل و همکاران، ٢٠١١
)، خودشناسـی ٢٠١١؛ نوناکا و تاِکئوچی، ١٣٩۴میارکالئی،  میارکالئی و صمدی ؛ صمدی٢٠٠۶ویِلر، 
؛ والومبوآ و همکاران، ٢٠٠۵الیِمن،  )، اصالت (َمک٢٠٠٨؛ والومبوآ و همکاران، ٢٠٠۵الیِمن،  (َمک
؛ یوکـل و ٢٠١١مکـاران، ؛ کالشـوِون و ه٢٠٠۶؛ باربوتو و ویِلر، ٢٠٠۵الیِمن،  )، کرامت (َمک٢٠٠٨

)، اخالقیـات (ِتِروینـو و همکـاران، ١٣٩۴میارکالئی،  میارکالئی و صـمدی ؛ صـمدی٢٠١٣همکاران، 
؛ ٢٠١٣؛ یوکــل و همکــاران، ٢٠١١؛ کالشــوِون و همکــاران، ٢٠٠٨هــارتوگ،  ؛ دوهــوگ و ِدن٢٠٠٣
(َاوولیو و همکـاران، فردی  بخشی و انگیزش درون )، الهام١٣٩۴میارکالئی،  میارکالئی و صمدی صمدی
طلبی (َاوولیو و  )، حقیقت١٣٩۴میارکالئی،  میارکالئی و صمدی ؛ صمدی٢٠٠۶؛ باربوتو و ویِلر، ١٩٩٩

الیِمن،  )، ارتباطـات اثـربخش (َمـک١٣٩۴میارکالئی،  میارکالئی و صـمدی ؛ صمدی١٩٩٩همکاران، 
ســازی  ســازی و گفتمان گ)، و فرهن٢٠١٣؛ یوکــل و همکــاران، ٢٠٠٨؛ والومبــوآ و همکــاران، ٢٠٠۵

  ).١٣٩۴میارکالئی،  میارکالئی و صمدی (صمدی
نقش دانش و اهمیت فرایند خلق دانش سازمانی در جامعۀ دانشی امروز دارای اهمیتی فزاینـده 

آفـرین را بـه کـار  هـای دانش های دولتـی و غیردولتـی فعالیت ها، و سازمان ها، دولت است. شرکت
خود را در عصـر دانـش تضـمین کننـد. ایـن وضـعیت نیازمنـد رهبـران گیرند تا جایگاه رقابتی  می

حکیمی است که با ایجاد فرایندهای سازمانی پویا، دانش را به حکمت تبدیل کرده و حکمت را بـه 
پذیری نسـبت  سایر اعضای سازمان انتقال دهند. افزون بر این، مسائل ارزشی و اخالقی، مسئولیت

ایجاد همدلی، یگانگی، و تقویت انگیزۀ روانی و معنوی در میـان به نفع جامعه و محیط زیست، و 
  خواند. های سازمانی و اجتماعی نیز رهبری حکیمانه را فرا می اعضای مجموعه
های  زمان جنبـه طور خاص، آمده است تا با ادغام هم طور عام، و رهبری حکیمانه به حکمت به

ارزشی و توجـه بـه نفـع عامـه (یـا جامعـه)، بـر ارزشی، اخالقی و اجتماعی، و از طریق عقالنیت 
  گرایانه غلبه کند. شکاف میان دانش نظری و مهارت فنی و عمل

دهنـد، و قـادر بـه پـرورش و  بسیاری از رهبران دانش را به صورت نامطلوبی مورد استفاده قرار می
دانـش آشـکار، مـدیران یـافتگی  توسعۀ انواع بهتر آن نیستند. به دلیل مدون بودن، دقیق بـودن، و تعمیم
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ها و  کننـد. بسـیاری از شـرکت تمایل دارند تا از این دانش استفاده کنند و توجهی به دانش ضمنی نمی
هـای علمـی، بـه جـای اسـتفاده از  هـا، و فرمول کنند که بـا اسـتفاده از اعـداد، داده مؤسسات فکر می

های  هایی مانند شرکت ی شرکتتوانند مخاطرات بزرگ را مدیریت کنند. گاه های درست، می قضاوت
  کنند. های مالی تکیه می خودروساز نیز به جای فهم تقاضاها و نیازهای مشتریان، بر مشوق

رهبران برای رویارویی با مسائل جهانی محیط زیست، انرژی، و تنـوع زیسـتی، بـر اکتشـافات 
های  اورانـه، سیسـتمهـای فنّ  کننـد تـا بـا اسـتفاده از مزیت کننـد و تـالش می علمی جدید تکیه می

ای را فراتـر از  ها و مؤسسات بازرگانی باید آینـده هوشمندی را توسعه دهند. رهبران و مدیران شرکت
شرکت خود توسعه دهند، و باید منفعت عامه را پیگیری نمایند. مدیران باید از خودشان بپرسند کـه 

مدیریت باید به هدف بـاالتری  ها خوب است. های آنان برای جامعه و سایر شرکت گیری آیا تصمیم
های اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نکننـد، در  ها و مدیرانشان ارزش خدمت کند. مادامی که شرکت

  بلندمدت قادر به حفظ و بقای خود نیستند.
. با علم به اینکه هر چیزی مشروط اسـت و ١مضاف بر اینکه، دنیا در جستجوی رهبرانی است که 

. با علم به اینکه هر چیزی در حـال تغییـر اسـت، ٢کنند؛  ی است، قضاوت میوابسته به شرایط خاص
کنند. ایـن  . با علم به اینکه هر چیزی وابسته به عمل به موقع است، اقدام می٣کنند و  گیری می تصمیم

رهبران باید آنچه را که خوب، درست، و مناسِب جامعـه اسـت را ببیننـد. آنهـا بایـد مـدیریت ُخـرد و 
  ).٢٠١١ای تصویر بزرگ از آینده را با یکدیگر مرتبط کنند (نوناکا و تاِکئوچی، ه الهام

های رهبـری را  های مثبت سایر نظریه ای پویاست که تمامی جنبه نظریۀ رهبری حکیمانه، نظریه
های موجود رهبـری نیسـت، بلکـه از لحـاظ  نماید. البته، این نظریه تنها ترکیبی از نظریه ترکیب می
مایزتر از آنهاست و از لحاظ ادراکی دارای ابهام کمتری است. نظریـۀ رهبـری حکیمانـه مفهومی مت

میارکالئی و  ترکیبی از رویکردهای عقالیی، مذهبی، اخالقی و ارزشی بـه رهبـری اسـت (صـمدی
  ).١٣٩۴میارکالئی،  صمدی

باشـد تـا نقطۀ آغاز فرایند رهبری حکیمانه، وجود خود رهبر است که باید از حکمت برخوردار 
فـردی اسـت کـه  هـای درون بخش باشد. رهبـر حکـیم دارای انگیزه آفرین و بصیرت بتواند حکمت

کنند که مبتنی بر باورها، اعتقادات،  مستقل از عوامل بیرونی است و از وجود خود رهبر جوشش می
د و کن ها، و شاکلۀ وجودی اوست. در این مفهوم، رهبر براساس وجدان درونی خود عمل می ارزش

  در اعمال و رفتار خود تعادل دارد.
گاهی و شناخت دقیـق  رهبر باید از میزانی خودشناسی و دیگرشناسی برخوردار باشد تا بتواند آ

ها، نقاط قوت و ضعف، وضعیت گذشت،  و درستی از ماهیت وجودی خود، استعدادها، توانمندی
افراد، محیط پیروانی، مسائل، دشمنان  حال، و آیندۀ خود و سازمان، و نیز ماهیت رویدادها، کارها،
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(در شرایط تخاصمی)، رقبا (در شرایط رقابتی)، و یا سایر مخاطبان خود داشته باشـد، و نسـبت بـه 
وقایع پیرامونی حساس باشد. این خودشناسی و دیگرشناسی و حساسیت نسبت به مسائل پیرامونی 

های خـوبی اتخـاذ نمایـد و  تصـمیممحرک بصیرت در رهبر حکیم است تـا از ایـن طریـق بتوانـد 
  اقدامات درست و بهنگامی را به اجرا بگذارد.

هـای برجسـتۀ رهبـری حکیمانـه اسـت کـه بـا داشـتن ذهـن  طلبی یکی دیگـر از کیفیت حقیقت
شـناختی در جسـتجوی −ها، و تحلیـل ادراکـی گر، تفکر، تعقل، اندیشه در پدیده جستجوگر و پرسش

رو، رهبری اندیشۀ پیـروان خـود را  ت حق و حقیقت است و از اینکسب دانش، آگاهی، و معرفت نسب
کند، عالئم و هشـدارها را  کند، آنها را دعوت به تفکر و اندیشه می گیرد، بیدارگرانه عمل می بر عهده می
  دهد تا بدون واسطه حقیقت را درک کنند. کند، و اطالعات درستی را در اختیار آنها قرار می اعالم می
ها، اجتنـاب از دروغ،  هایی نظیر صداقت، راستی و درستی، عمل به وعـده این، کیفیتبر  عالوه

ها  ها، تصمیم گذاری حیله، و نیرنگ در روابط، به کارگیری و حفظ اصول ارزشی و اخالقی در هدف
ها، رفتـار کریمانـه و مهربانانـه بـا دیگـران،  و رفتارها، تعهد به نفع جامعـه، حفـظ کرامـت انسـان

ی در مقابل عملکرد، مسئولیت در قبال افراد تحت سرپرستی، از جمله عواملی هستند که پاسخگوی
توانند یک الگوی رفتاری مطلوب شایستۀ تقدیر، تکریم،  مورد توجه مستقیم سایرین قرار دارند و می

حکـیم و تقلید از رهبر را در اذهان افراد ایجاد کنند، و اعتماد آنها به رهبـر را شـکل دهنـد. رهبـران 
  دهند. کمال و سعادت فردی، سازمانی و اجتماعی را هدف قرار می

واقعـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، رهبـران حکـیم بـه  1گرای رهبری حکیمانه یک رهبری تحول
کنند، ساختارها و سازوکارهای نـامطلوب را بـه  کنند، انقالبی عمل می وضعیت موجود قناعت نمی

منظور انتقـال و پـرورش  حول و پیشرفت هسـتند. سـپس، بـهکشانند، و پیوسته در حال ت چالش می
ها، رهبر حکیم باید ارتباطـات  حکمت در سازمان و در میان کارکنان، و در جهت دستیابی به هدف

سازی مبادرت به انتقال حکمت نمایـد.  اثربخشی را ایجاد کرده، و از طریق ایجاد گفتمان و فرهنگ
کنـد.  های جدیـد ایجـاد می ، یک منظومه مفهومی با ظرفیتهای متناسب سازی رهبر حکیم با واژه

های موجود، آرمـان و آینـدۀ مطلـوب را  رهبر حکیم یک معمار فرهنگی است، که براساس واقعیت
ها را  کند، و از طریق ایجاد ارتباطات اثربخش و با استفاده از فن بیان و سنخنوری، هدف ترسیم می

کنـد،  دهـد، اعتمادسـازی می ها را نشـان می تیابی بـه هـدفهـای دسـ کند، راه با صراحت بیان می
ها را ایجـاد  کنند، عزم عمومی در جهت دستیابی بـه هـدف بخشی می کند، الهام آفرینی می وحدت

هـای فرهنگـی و اخالقـی ایجـاد  دار و ارزش های درست و معنی کند، محیطی سرشار از هدف می
                                                           
1. Transformational Leadership 
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ها را بـه  کند تا تصـمیم پذیری تمرکز می و مسئولیت مداری کند، و با جدیت و پشتکار بر تکلیف می
  سازی نماید. درستی پیاده

طلبد کـه پژوهشـگران عرصـۀ  شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی دنیای امروز می
های خلـق حکمـت را در  مدیریت و رهبری و علوم اجتماعی نقش حکمـت، دسـتاوردها، و زمینـه

های  شناســی تواننــد از روش قــرار دهنــد. در ایــن مســیر، میهای مختلــف مــورد بررســی  ســازمان
شناسانه استفاده کنند. مقیاس پیشنهادی در ایـن پـژوهش، بـرای سـنجش  شناسانه و معرفت هستی

تواند به پژوهشگران کمک نماید تا میزان و کیفیت رهبری حکیمانه را در  میزان رهبری حکیمانه، می
  نهاد مورد استفاده قرار دهند. ، غیردولتی، و مردمهای مختلف بخش عمومی، خصوصی سازمان
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