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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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چکیده
در این مقاله با نگاهی خردگرایانه به مدیریت و سازمان سعی شده است در سـطوح مختلـف فـردی ،بـینفـردی،
سازمانی و راهبردی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین ،هدف تحقیق حاضر ،بررسی اثرات ابعاد فلسـفی
خرد یعنی؛ منطق ،اخالق ،زیباییشناسی ،شناختشناسی و متافیزیک در چهار سطح ذکر شده است .جامعه آمـاری
 7476نفر از کارکنان ادارههای کل استان همدان بودند که  306نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شـدهانـد .بـه-
منظور جمعآوری اطالعات میدانی ،از پرسشنامهای با  688سؤال استفاده شده است .بـرای طراحـی پرسشـنامه ،از
تكنیک دلفی در طی سه مرحله ،استفاده شده است .اعضای پانل دلفی ،شـامل  96نفـر از اعضـای هیئـت علمـی
دانشگاه ،بودهاند .بعد از توافق عمومی در مورد پرسشنامه ،روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایـایی
آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است .نتایج همبستگی دو به دو و مجزا در بین سـطوح مختلـف
نشان می-دهد که ابعاد فلسفی خرد در هر چهار سطح با یكدیگر رابطه مثبت و معناداری دارند و همچنین با خرد
مدیریتی و سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری دارند .امّا نتایج تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار  LISRELنشان
داد که ابعاد فلسفی خرد در سه سطح بینفردی ،سازمانی و راهبردی اثر مثبـت و معنـاداری بـر خـرد مـدیریتی و
سازمانی دارند ،امّا ابعاد فلسفی خرد در سطح فردی تأثیر معناداری بر خرد مدیریتی و سازمانی ندارد.
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مقدمه

با توجه به برخی روندهای موجود در قرن حاضر مانند :جهانی شدن ،افزایش پیچیدگی فنآوری ،افزایش
سریع رقابت و افزایش انتظارات سهامداران همزمان با افزایش اهمیت کارکنان دانشی ،مسئولیت سازمانها،
بهمنظور ایجاد تغییرات سازمانی پایدار ،بیشتر شده است .الزم است که همه افرادی که در سازمانها کار
میکنند ،درک کنند که جهان بهطور اساسی تغییر کرده است .بنابراین ،یک ارزیابی مجدد اساسی در اهداف،
عملیات و ادراکات ،ضروری است .از اینرو ،بهبود مستمر سازمانی یک گزینه نیست ،بلكه یک ضرورت
است .در این زمینه ،اقدامات و دیدگاههای عملیاتی و رهبری سازمانی گذشته به چالش کشیده شده است و
الزم است سازمانها مباحث و موضوعات متفاوتی را ارایه دهند .یكی از این مباحث که خیلی کم مورد توجه
قرار گرفته است« ،خِرد ،»6است .همانطور که سازمانها در سراسر جهان درگیر تطابق با فنآوریهای
پیشرفته و چالشهای پارادوکسگونه در اقتصاد جهانی هستند ،تئوری سازمان نیز برای این که به جلو پیش
برود به خرد توجه کرده است .بیان شده است که رهبران و کارکنان فقط از طریق پرورش خرد میتوانند
دانش و مهارتهای مرتبط را انتخاب کنند و یاد بگیرند که چگونه آنها را در یک راه خالقانه و جدید بهکار
ببرند .خرد ،بیشتر از دانش ،تفكری است که ظرفیت الزم ،تشویق و ویژگیهای مورد نیاز برای اطمینان از
آینده بلندمدت سازمانها را ارایه میدهد .بدین ترتیب ،اینگونه استدالل میشود که امروزه ،خرد و نه دانش،
اولویت اصلی سازمانها باشد .خرد سازمانی ،نه تنها توانایی انتخاب مؤثر و بهکارگیری دانش مناسب در یک
موقعیت خاص را بیان میکند ،بلكه توانایی جمعآوری ،یكی کردن و ارتباط این دانش با ابزارهای قابل قبول
سازمانی را نیز در بر دارد .بنابراین ،خرد نه تنها به اعمال افراد نسبت داده میشود؛ بلكه اگر اکثریت کارکنان
به دنبال عمل خردمندانه باشند ،آن موقع سازمان بهعنوان یک کل ،میتواند خردگرا شود .با توجه به اینکه
واقعیات شناخته شده درباره ماهیت و عملكرد خرد کم است ،بنابراین هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف
خرد سازمانی در سطح فردی ،بینفردی ،سازمانی و راهبردی با در نظر گرفتن مؤلفههای فلسفی خرد است.
بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که چگونه میتوان الگویی از یک سازمان خردگرا ارایه داد تا درک
جامع و کاملی از آن بهدست آید .از آنجا که امروزه در ادارههای دولتی کمتر به چیزی فراتر از دانش توجه
میشود و حتی دانش در دسترس ،کمتر در یک موقعیت مطلوب و مناسب مورد استفاده قرار میگیرد؛ جامعه
آماری این تحقیق ،ادارههای کل استان همدان در نظر گرفته شده است ،تا به بررسی ابعاد خرد و سازمان
خردگرا در ادارههای دولتی پرداخته شود.
 )2ادبیات تحقیق
 -2-1خرد چیست؟

اگرچه توافقی کلی دربارة تعریف خرد وجود ندارد [ 97و  ،]38امّا بیشتر تعاریف علوم اجتماعى ،خرد را در
ارتباط با امور انسانی شرح میدهند [ .]61اما مساله این است که توافق آشكار کمی درباره اینکه چه چیزی
امور انسانی را تشكیل میدهد ،وجود دارد .بنابراین ،خرد ،شامل قضاوتهای ارزشی [ ،]7استدالل اساسی9

Wisdom
Vital reasoning
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[ ،]99دانش ضمنی ]36[ 6و دیگر ویژگیها ،در نظر گرفته شده است .به نظر میرسد که خرد ،مفهومی
بسیار گسترده و چند بعدی باشد [ .]60 ،61 ،68ممكن است خرد ،تنها یک سطح باالتر از دانش نباشد ،بلكه
راه پیچیدهای از توجه به بسیاری از جنبههای جهانی که افراد باید عمل کنند ،باشد [ .]61 ،1همچنین بهنظر
میرسد که در حوزه مفهومی خرد ،دغدغه عمومی یک آدم خردمند صالح عمومی همه مردم است [،7 ،4
 .]36استرنبرگ ( ،)6770این موضوع را به این صورت بیان کرد« :خرد نه تنها برای حداکثر سازی منافع فرد
یا شخص دیگر استفاده میشود ،بلكه بیشتر تعادلی از منافع شخصی مختلف (درون فردی) 9با منافع دیگران
(بین فردی) 3و جنبههای دیگری از زمینههایی که فرد در آن زندگی میکند (بین فرد و محیط) 4مانند شهر
یا محله یا محیط یا حتی خدای فرد است» .در نهایت میتوان گفت ،بهطور کلی خرد ،به عنوان سطح نهایی
فهم و کارکرد انسان مورد توجه است [ .]90 ،61 ،4خرد ،یكی از پیچیدهترین و وسیعترین مفاهیم بشری
است .این مفهوم نمایانگر رشد قوای فكری و توسعه رفتار انسانی است .به دلیل ماهیت رازگونة خرد ،این
مفهوم ،موضوع تحقیق در زمانها ،مكانها و فرهنگهای مختلف بوده است .بهرهمندی از خرد ،ویژگیِ افراد
و جوامع موفق است .فیلسوفان ،دانشمندان ،محققان ،مؤلفان ،هنرمندان و متفكران سازمانی ،در تالشی
مشابه همه بهدنبال این بوده و هستند که ماهیت خرد را مشخص کنند ،زیرا معتقدند برای هدایت و جهت
دادن به کارهای انسان ،چیزی مهمتر از خرد وجود ندارد [.]94
خرد ،در برگیرندة مجموعهای از ویژگیها و اعمالی است که گستردگی و تنوع آن حیرتانگیز است .به همین
دلیل ،به اندازه تعداد فرهنگهای لغت ،از خرد ،تعریف ارایه شده است .این مفهوم بهگونهای مبهم بهعنوان
بصیرت ،بینش یا قضاوت تعریف شده است .خرد ،هم اسم است ،که اشاره میکند و میتوان آن را به میزان
متفاوتی داشت و هم فعل ،که به معنی فرآیند درک دنیا و فعالیت کردن در آن است .مرور ادبیات گسترده
درباره خرد ،نشاندهنده تعریفهای زیر از آن است( :الف) خرد به معنای آگاهی ،یا مجموعه دانش و تجربه-
ای است که در جامعه یا در دورهای خاص پدید میآید؛ (ب) بیانگر توانایی انجام قضاوت و اخذ تصمیمهای
درست است؛ (پ) نمایانگر معرفت فلسفی یا علمی انباشته شده است؛ (ت) به معنی توانایی اخذ تصمیمها و
داشتن قضاوتهای عاقالنه بر اساس دانش و تجربه شخصی است (ث) نشاندهندة انجام قضاوتهای
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
زمینه درک یا قضاوت آنچه درست ،مناسب یا پایدار است را نشان میدهد؛ از این منظر خرد به معنای عقل
سلیم یا قضاوت خوب است [.]91
در بحث اثرات سازمانی ،خرد دارای ارزش نسبی برای بقای جوامع انسانی است [ .]38از آنجایی که سازمان
تجاری خود نوعی از جوامع انسانی است ،بقا آن میتواند به خرد مرتبط باشد [ ]39همچنین این نكتـه قابـل
توجه است که بعضی از مهمترین رقبا در اقتصاد جهانی ،از قبیل سونی ،توشیبا ،هونداد و یاماها ،از کشورهای
آسیایی با سنتهای فرهنگی دیرینه برای خرد احترام قایلند [ .]69البته ،این شواهد داستانگونه ،گویای ایـن
1.

Tacit knowledge
Intrapersonal
3. Interpersonal
4. Extrapersonal
2.
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مطلب نیست که خرد به موفقیت مالی و بقای شرکت منجر میشود ،اما میتوان چنین برداشت کرد که یک
رابطهای بین خرد و عملكرد سازمانی وجود دارد.
با توجه به این که خرد در ویژگی افراد نهفته است ،شرکتها شروع به شناسایی این دارایی ناملموس مرتبط
با مهارت و دانش انسانی از قبیل تجربه و هوش کردند ،که ممكن است مهمتر از آیتمهـای ترازنامـه سـنتی
باشد [ .]66برای مثال ،اِستوارت و لوسی ،)6774( 6بیان کردند که داراییهای فكری نه فقط از دارایـیهـای
مالی که در ترازنامه شرکت میآید ممكن است بیشتر باشد ،بلكه ممكن اسـت حتـی از داراییهـایی کـه در
صورت وضعیت درآمد آنها میآید نیز بیشتر باشد [ .]33بهطور مشابه ،الیری و همكاران ،)9889( 9نشان دادند
که سازمانهای موفق چگونگی فرآیند جذب ،بهکـارگیری ،ارتقـا و حفـظ بـا اسـتعدادترین کارکنـانشـان را
میدانند .آنها معتقدند که کارفرمایان بهدنبال کارمندانی میگردند کـه بـاهوش هسـتند ،توانـایی یـادگیری و
پیشرفت را دارند و دیگر آنکه دارای خصوصیاتی مانند سازگاری ،صداقت ،بلـو هیجـانی هسـتند و قادرنـد
قضاوت خوب را تمرین کنند [ .]98در یک مطالعة مجزا ،چنین بیان شد که شرکتها بهطور دایـم ،بـهدنبـال
جایگزین کردن مدیرانی هستند که خصوصیاتی مانند انعطافپذیری ،تیزهوشی در تجارت ،بیـنش ،یـادگیری
مستمر و توانایی مواجهه با ابهامات و عدم اطمینان را دارند .اگر چه خرد بهطور خاص بهعنوان یـک ویژگـی
در این مطالعات بهحساب نمیآید ،اما بسیاری از موارد به نوعی مرتبط بـا مفهـوم خـرد هسـتند [ .]1از ایـن
مشاهدات چنین برداشت میشود که ارزشمندترین دارایی یک سازمان ،منـابع انسـانی آن هسـتند و ایـنکـه
سازمانها برای افرادی که این ویژگیهای مرتبط با خرد را دارند ،ارزش بیشتری ،قائل هستند.
بهطور خالصه ،ارزش مطالعة خِرد مدیریتی ،حداقل در سه حوزه نهفته است .اول ،انتظار میرود خرد بهعنوان
یک خصوصیت رهبری مطلوب باشد .دوم اینکه ممكن است عملكرد و بقای سازمانی در ارتباط با داشتن
مدیرانی باشد که قادر به تصمیمگیری خردمندانه هستند و کسانی که قادرند خرد را به مدیران و نسلهای
آینده انتقال دهند .در نهایتً ،متخصصان منابع انسانی پیشنهاد میکنند که افراد ،ارزشمندترین داراییهای
یک شرکت هستند و اینکه خیلی از ویژگیهای مرتبط با خرد ،بهعنوان ویژگیهای مطلوب کارکنان
شناسایی شده است .به دلیل نقصان مطالعات رسمی درباره خرد ،شواهد تجربی محدودی برای تأئید این
مشاهدات وجود دارد .اگر چه نویسندگان زیادی این گفتهها را تایید کردهاند.
 -2-2خرد سازمانی و مدیریتی

با توجه به اشارهای که در باال به خرد شد ،این سؤال مطرح میشود که خرد سازمانی چیست؟ بهطور واضح،
بسیاری از تصمیمهایی که شرکتها میگیرند ،بسیار پیچیده است و معموالً نیاز است که تصمیم گیرنده
مق دار زیادی از اطالعات را فیلتر کند .نیاز است که مبنای دانش گسترده را شناخت ،تفسیر کرد و آن را با
اطالعات تكمیل کرد [ .]93 ،61 ،64فرآیند واقعی تصمیمگیری و عملكرد ،مستلزم سادهسازی اطالعات و
دانش است .پیچیدگی این شرایط را باید هدایت کرد ،بهطوری که مهمترین حوزهای دانش به فرآیند
تصمیمگیری راه یابند [ .]31عالوه بر این ،دانش و اطالعات پیچیده را باید در یک چارچوب همه جانبه و

Stewart and Losee
O'Leary, Lindholm, Whitford, and Freeman
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گسترده ارزیابی کرد .این سادهسازی و ارزیابی دانش ،به قضاوت نیاز دارد که تعداد کمی از محققان به
بررسی آن پرداختهاند [.]96
6
قضاوت ،انتخاب و استفاده از دانش خاص برای زمینه خاص ،چیزی است که «خرد سازمانی » ،نامیده می-
شود .یعنی خرد ،به توانایی انتخاب موثر و بهکار بردن دانش مناسب در شرایط معین ،مربوط است .برای
روشن شدن این موضوع چارچوبی در شكل شماره  ،6ارایه میشود که داده ،اطالعات ،دانش و خرد را متمایز
میکند و مفهوم خرد سازمانی را در شناخت اینکه چگونه سازمان میتواند بهترین استفاده را از دانش خود
بكند ،معرفی میکند.

استفاده از دانش برای تثبیت و
خرد

دستیابی به اهداف

دانش

تحلیل و ترکیب اطالعات
استنباط شده

اطالعات

معنا دادن به دادههای بهدست

داده

آمده

بهدست آوردن حقایق خام

شکل  :1چارچوب داده ،اطالعات ،دانش و خرد []5

دادهها ،واقعیتهای خاماند .9آنها را حفظ میکنند تا دیگران را تحت تأثیر قرار دهند .اطالعات ،دادههای
پردازش شده  ،معنادار و مفید هستند .دانش ،درک روشن از اطالعات است .اطالعات را تحلیل و ترکیب می-
کنند تا قابل فهم شوند .خرد ،بیش از این است ،عمیقتر ،3گستردهتر ،4آشكار ،1متناقض ،1مشهود ،7روشن،0
1.

Organizational wisdom
Raw Facts
3. Deeper
4. Broader
5. Apparent
6. Contradictory
7. Evident
8. Lucid
2.
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مبهم ،6تجربه شده 9و خام و بیتجربه ،3همه به طور همزمان .اگر هدف ،زندگی بهتر است ،حال هر تعریفی
که از آن وجود داشته باشد ،دادههای بیشتر ،اطالعات بیشتر یا دانش بیشتر لزوماً منجر به سعادت فردی
[ ،]34یا موفقیت شرکت[ ،]91نمیشود .بنابراین ،عالوه بر داده و اطالعات و دانش ،آنچه که سعادت بشر را
رقم میزند ،خرد است .خرد ،برتر از دانستن صرف است و قطعاً چیزی کامالً متفاوت را در بر میگیرد [.]67
خرد ،آشكارا از دانش متمایز شده است .از نظر فلسفه ،این دو مفهوم کامالً قابل تمیز هستند .دانش ،شامل
داشتن عقیده توجیه شده راستین 4است در حالیکه خرد از این دانش در اجرای قضاوت درست ،1استفاده
میکند [ .]7همان طور که گفته شد ،دانش شاید برای انجام کارها ضروری باشد امّا قطعاً برای خرد کافی
نیست .بنابراین ،خرد ،چیزی بیشتر از دانش علمی است .دانش علمی میگوید که کارها را چطور باید انجام
داد امّا نمیگوید که آنها را باید انجام داد یا نداد [.]97
خارج از این مباحث انتزاعی که آیا خرد مدیریتی وجود دارد یا نه ،مشخص کردن اینکه آیا خرد مدیریتی
باید مطالعه شود ،ضرورتاً معلول فرآیند بررسی ارزش مورد انتظار و دریافت شده از خرد است .اِستودینگر و
بالتِز ( ،)6771نشان دادند که دانش مرتبط با خرد 1ارزش چشمگیری برای بقا و پیشرفت جوامع انسانی دارد.
بر اساس پیشنهاد جیسون ،7هلگرسون ،0تورس -هاردینگ ،7فِریس ،68کاریكو 66و چیماتا ،)9889( 69خرد
ممكن است در کمک به مردم برای تطبیق با محیطشان و درک پیشرفت انسانی ،ارزشمند باشد .آنها
همچنین ذکر میکنند که درک خرد در نهایت میتواند منجر به بهبود رضایت از زندگی شده و به پرورش
رهبران جوامع کمک کند [ .]38عالوه بر این ،کرامر ( ،)9888بیان میکند که خرد میتواند مهارتی مفید
برای جامعه در جهت پیشرفت شهروندانش شود ،بدین دلیل که افزایش خرد فردی میتواند توانایی تعامل
مردم را با یكدیگر به روشی دلسوزانه و بدون قضاوت افزایش دهد .از این جمالت چنین آشكار میشود که
خرد از نظر ارزش اجتماعی سطوح گوناگونی دارد .اما چگونه این گفتهها را میتوان به سازمانهای تجاری یا
خرد مدیریتی ارتباط داد؟ جستجو برای این پاسخها ،منجر به بررسی خرد در چارچوب کارکرد سازمانی شده
است.

1.
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Experienced
3
. Naive
4. Justified true belief
5. Sound Judgement
6. Wisdom-related knowledge
7. Jason
8. Helgerson
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16. Fries
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 - 3-2سطوح تحلیل خرد مدیریتی و سازمانی

سؤال این است که افراد باید عاقل و خردمند باشند ،یا تیمها (که بر مبنای روابط بین افراد تشكیل میشود)،
یا سازمان بهعنوان کل واحد و یا نظامهای راهبردی و کالن؟ در شكل شماره  ،9سطوح تحلیل خرد
مدیریتی و سازمانی نشان داده شده است [.]63

فردی
بین فردی
سازمانی
راهبردی

شکل شماره  :2سطوح تحلیل خرد مدیریتی و سازمانی []13

 -1-3-2سطح فردی

سازمان به خودی خود رفتار نمیکند .بلكه این افراد هستند که رفتار میکنند و رفتار سازمان مبتنی بر رفتار
افراد است .فرد ،واحد اساسی تحلیل است ،زیرا موجودیتهای دیگری مثل سازمان ،صنعت ،کشور و ...تنها
به طور انتزاعی وجود دارند .افراد در نهایت مسئول کل تاریخ انسان هستند ،زیرا رخدادها پدید آورده میشوند
نه اینکه کشف شوند .بنابراین ،رویدادهای مدیریت و سازمان را همیشه میتوان دنبال کرد و به افرادی
رسید که نمود فیزیكی داشته و دارند ،بهطوری که قضاوت آنها منطق سازمانی ،6روحیات آنها اخالق
سازمانی ،9ارزشهای آنها طرح سازمانی ،3تعبیرهای آنها دانش سازمانی 4و تفكرات آنها واقعیت سازمانی 1را
پدید آورده است [.]63
1.
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The Organizational Ethics
3. The Organizational Design
4. The Organizational Knowledge
5. The Organizational Reality
2.

148

سال هفتم ،شماره  ،12پاییز 2931

 -2-3-2سطح بینفردی

با بررسی یكایک اجزا ،نمیتوان مجموعهای را بهعنوان یک کل واحد تبیین کرد ،زیرا جمع هر چیز ،بیش از
مجموع اجزا است .با بررسی رفتار یكایک افراد سازمان نمیتوان رفتار گروهها و تیمهای سازمانی که حاصل
تعامل و همگرایی بین افراد است را تبیین کرد ،زیرا پویاییهای جمعی 6و پدیدههایی مثل گروهاندیشی،9
تبانی جمعی ،بدآموزی گروهی و ...فقط در سایه تعامل و ارتباط بین افراد حاصل میشود .بنابراین ،اگر برای
درک منطقی مدیریت سازمان ،الزم است تحلیل فردی ،با تحلیل بین فردی تحكیم بخشیده شود و به
عوامل مختلفی مثل تصمیمهای مبتنی بر مذاکره ،3تبادالت اجتماعی ،4برداشتهای جمعی ،1تنوع فرهنگی1
و قدرت و نفوذ ،7توجه شود [.]63
 -3-3-2سطح سازمانی

محیط،0

خالء،7

عمل
تاثیر میپذیرد .هیچکس در
در علوم اجتماعی ،فرض بر این است که رفتار از زمینه یا
نمیکند .بلكه مجموعهای از ویژگیهای محیطی ،مثل ماهیت فعالیت ،68نقشهای تعیین شده ،ذینفعان و...
اثر بزرگی بر چگونگی عمل فرد در هر لحظه خاص بهجا میگذارند .بدین ترتیب ،سازمان سیستم ایجاد
شدهای است که موقعیتهایی را فراهم میکند که در آن رفتار فرد رقم میخورد .به عنوان مثال،
دیوانساالری و تشریفات زاید اداری و قوانین دست و پاگیر حاکم بر یک سازمان ،ممكن است کاری کند که
حتی خالقترین افراد هم نتوانند نتایج خالقانهای ایجاد کنند .بنابراین ما باید رفتار افراد و تیمها را در درون
زمینه سازمان تحلیل کنیم [.]63
 -4-3-2سطح راهبردی

نمیتوان رفتار پدیدهای مثل سازمان را بدون در نظر گرفتن اهداف ،جهت حرکت و روابطش با سیستمهای
کالنتر ،درک و تحلیل کرد .راهبرد ،ترکیبی از اینهاست؛ چگونگی و چرایی و نیز حال و آینده را در بر می-
گیرد .پویاییهای راهبردی برای کند و کاو صحیح درباره خرد سازمانی و مدیریتی ضروری است .بهعنوان
مثال ،رفتار تیمها را با در نظر گرفتن خطمشی کسب و کار ،میتوان بهتر درک کرد .مذاکره و رهبری را با
در نظر گرفتن عوامل محیطی ،میتوان بهتر فهمید.
برای بررسی دقیق خرد سازمانی و مدیریتی باید به این چهار سطح توجه ویژهای شود؛ بنابراین خردمندانه
عمل کردن در حوزة سازمانی و مدیریتی نیازمند توجه به سطح فردی ،بینفردی ،سازمانی و راهبردی است.
بههمین دل یل در این مقاله ،سعی شده است به این سطوح به عنوان سطوح مختلف خرد سازمانی و مدیریتی
پرداخته شود[.]63
1
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Groupthink
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 -5-3-2ابعاد فلسفی خرد

بر اساس دائرة المعارف

کلمبیا6

( ،)9881فلسفه به معنی "عشق به خرد و طلب آن" و به معنی "مطالعه

واقعیت غایی و علل و اصولی که اساس وجود و تفكر را تشكیل میدهد" ،تعریف شده است [ .]0برای این
هدف ،تحقیق فلسفی مبتنی بر چندین رکن است .منطق ،9اخالق ،3زیباییشناسی ،4شناختشناسی 1و
متافیزیک .]63[ 1منطق ،با قوانین استدالل معتبر سر و کار دارد ،به عبارت دیگر ،به معنی مطالعه استنباط و
استدالل است .به طور وسیعتر ،این کلمه به بررسی شیوههای ایدهآل فكر از طریق پرسیدن سؤاالتی درباره
آنچه استدالل عقالنی را تشكیل میدهد و آنچه را میتوان تعبیر عقالیی بودن از آن داشت ،میپردازد.
اخالق به مسایل رفتار درست میپردازد .اخالق ،با رفتارهای ایدهآل ،ارزشهای واال و استانداردهای اخالقی
الزم برای قضاوت درباره عمل انسان سر و کار دارد .اخالق به مطالعة این مساله که چه اعمالی "درست" و
چه اهدافی "خوب" هستند ،میپردازد و بدین وسیله روش یا مقرراتی را پدید میآورد که افراد باید مطابق
آن زندگی کنند .زیباییشناسی در تالش برای مشخص کردن ماهیت زیبایی و مالک قضاوت هنری است.
زیباییشناسی به مطالعة صورت ایدهآل 7یا زیبایی 0اطالق میشود و شامل ماهیت سلیقهها 7و

ترجیحات68

است .از نظر ریشه شناسی ،این کلمه از اصطالحی در یونان باستان گرفته شده که به معنی ادراک است.
زیباییشناسی به سؤاالتی مثل این که چه چیز لذتبخش است و چرا ،میپردازد و طراحی و هنر را با اشیا،
ساختارها ،تجارب و زبان پیوند میدهد .شناختشناسی ،به تحقیق درباره ماهیت دانش و فرآیند دانستن می-
پردازد .شناختشناسی بر منشاء ،ماهیت و محدودیتهای دانش انسان تمرکز دارد .شناختشناسی به این
سؤال میپردازد که آیا همه دانش از طریق حواس گردآوری میشود؟ و آیا دانشِ ما قبل تجربه 66وجود دارد
و آیا دانش محصول تفكر منطقی است یا اینکه محصول منابع دیگری مثل تجربه و عرفان است 69؟ ایده-
های زیادی درباره ماهیت دانش و سیستمهای شناختشناسی وجود دارد و در نهایت متافیزیک ،درباره
ماهیت و اهمیّت نهایی جهان کند و کاو میکند .متافیزیک یا ماوراءطبیعه عبارت است از مطالعه واقعیت
غائی 63و آنچه ساختار و محتوای چیزهای موجود واقعی را تشكیل میدهد .متافیزیک سؤالهای واقع ًا
1
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بزرگی مثل "من کیستم؟"" ،واقعیت چیست؟" و "برای چه هدفی وجود یافتهام" را میپرسد .در جدول
شماره  ، 6سطوح تحلیل با در نظر گرفتن ابعاد فلسفی خرد نشان داده شده است [ .]63با توجه به سطوح
تحلیل در نظر گرفته شده ،کسلر و بایلی ( ،)9887هر یک از این ابعاد فلسفی را به سطوح مختلف تحلیل
ذکر شده مرتبط ساختند .با توجه به اینکه سازه خرد از بعد فلسفی مورد توجه قرا گرفته است ،در این
مطالعه ،این چهارچوب ،مبنای الگو تحقیق قرار داده شده است.
جدول شماره  :6ویژگیهای خرد سازمانی به تفكیک سطوح تحلیل و ابعاد فلسفی [ ]63منبع اضافه شده
است
سطح تحلیل

فردی

بینفردی

سازمانی

راهبردی

ویژگیها

ویژگیهای فرد خردمند ،شامل قضاوت معقول و متوازن (رویكرد منطقی) ،رفتار سنجیده و شایسته (رویكرد
اخالقی) ،گرایش به چیزهای زیبا و کامل (رویكرد زیبائیگرایانه) ،تفهیم و تفاهم دانش و آگاهی (رویكرد
شناختشناسانه) و درک متفكرانه و عمیق (رویكرد متافیزیكی) است
ویژگی تیم خردمند ،شامل مدیریت منطقی تنشها (رویكرد منطقی) ،رفتارهای اخالقی مورد توافق (رویكرد
اخالقی) ،گرایش عاطفی و اجتماعی به چیزهای مطلوب و زیبا (رویكرد زیباییگرایانه) ،گرایش به کسب
آگاهی و دانش و به اشتراکگذاری آن (رویكرد شناختشناسانه) و درک پویاییهای گروهی پیدا و پنهان
(رویكرد متافیزیكی) است.
ویژگی سازمان خردمند ،شامل ساختاری منطقی از کنترل و تعادل (رویكرد منطقی) ،رهبری اخالقگرا
(رویكرد اخالقی) ،گرایش به فرآیندهای تغییر مطلوب (رویكرد زیباییگرایانه) ،هالگوی و درک مشترک
(رویكرد شناختشناسانه) و بینشی عمیق که شجاعت و خوشبینی را تشویق میکند (رویكرد متافیزیكی)
است.
ویژگی راهبرد خردمند ،شامل بهره گیری منطقی از دانش جمعی به منظور افزایش اثربخشی سازمانی و
اجتماعی (رویكرد منطقی) ،درک مناسبترین عمل برای دستیابی به ارزش مشترک در روابط پیچیده با
ذینفعان (رویكرد اخالقی) ،برقراری توازن بین گرایشهای مادی و معنوی (رویكرد زیباییگرایانه) ،بهبود
آگاهی بهمنظور ایجاد تحوالت خالقانه (رویكرد شناختشناسانه) و ترکیب کردن علم و عمل (رویكرد
متافیزیكی) است.

همانطور که در تعریف خرد ،مطالبی بیان گردید و همچنین در قسمت باال به آن اشاره شد؛ کسلر و بایلی
( ،) 9887بر اساس جدول فوق پنج رکن فلسفی برای خرد در نظر گرفتند که در چهار سطح قابل بررسی
است[ ،] 63تالش شده است تا در هر یک از این چهار سطح ،این پنج مؤلفه ،مورد سنجش قرار گیرند .امّا
برای سنجش خرد مدیریتی و سازمانی ،ابتدا ادبیات گستردهای در مورد خرد مورد مطالعه قرار گرفته است؛
که هر یک به نوعی به متغیرهایی اشاره کرده بودند .بهطور کلی بیان شده بود که خرد مدیریتی و سازمانی
شامل شهودگرایی [ ،]97 ،94 ،1یادگیری و تسهیم دانش [ ،]93 ،67 ،1 ،1اصول اخالقی و عملگرایی [،6
 ،]97 ،94 ،60 ،3عدالت [ ،]99 ،68هوشمندی [ ،]7تفكر راهبردی [ ،]91 ،63 ،1 ،1است .بعد از استخراج
این مؤلفهها ،در یكی از مراحل روش دلفی ،این مؤلفهها از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفتند و همچنین
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بر اساس نظر خبرگان ،مؤلفه اعتماد نیز به آن اضافه شد .بر این اساس ،الگو زیر به عنوان الگو پیشنهادی
تحقیق ،ارایه شده است.

H1

خرد مدیریتی و

H2

سازمانی

تفكر راهبردی

سطح بینفردی
منطق
اخالق
زیباییشناختی
شناختشناسی
متافیزیک

سطح فردی
منطق
اخالق
زیباییشناختی
شناختشناسی
متافیزیک

جذب اعتماد
درستكاری اخالقي
هوشیاری
عدالتگرایي
شهودگرایي
یادگیری سازماني
بكارگیری و تسهیم دانش
عملگرایي
H4

سطح راهبردی
منطق
اخالق
زیباییشناختی
شناختشناسی
متافیزیک

سطح سازمانی
منطق
اخالق
زیباییشناختی
شناختشناسی
متافیزیک

H3

شکل شماره  :3الگوی مفهومی تحقیق

بر اساس الگوی باال ،فرضیههای تحقیق عبارتاند از:
فرضیه  :6مؤلفههای فلسفی خرد در سطح فردی اثر مثبت و معناداری بر خرد مدیریتی و سازمانی دارد.
فرضیه  :9مؤلفههای فلسفی خرد در سطح بینفردی اثر مثبت و معناداری بر خرد مدیریتی و سازمانی دارد.
فرضیه  :3مؤلفههای فلسفی خرد در سطح سازمانی اثر مثبت و معناداری بر خرد مدیریتی و سازمانی دارد.
فرضیه  :4مؤلفههای فلسفی خرد در سطح راهبردی اثر مثبت و معناداری بر خرد مدیریتی و سازمانی دارد.
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بهطور کلی ،در رابطه با خرد در حوزة سازمان و مدیریت ،مطالعات محدودی صورت گرفته است که در این
قسمت به آنها اشاره میشود.
6
مطالعهای در سال  ،6770توسط شدالک تحت عنوان "خرد :ارزیابی ،توسعه و روابط" انجام گرفت .هدف
کلی این مطالعه ،بررسی جامع پدی ده خرد ،توسعه خرد و بررسی اعتبار روابط فرض شده بود .نتایج این
تحقیق نشان داد ،خرد سازهای چند بعدی است که محل اتصال دانش تخصصی ،سبک شناختی بردباری و
ترقیخواهانه و تواناییهای شناختی عملی و اجتماعی عمومی است .همچنین نتایج نشان داد که عوامل
تسهیل کننده بر خرد اثر میگذارند [.]97
در تحقیقی دیگر استونز ،)9888( 9تحت عنوان "خرد به عنوان یک سازه سازمانی :واقعیت یا علم معانی
بیان"  ،به این نتیجه رسید که خرد در رفتار و تفكر رهبران رسمی و غیر رسمی سازمان ،همچنین فرهنگ و
ساختار سازمان ،وجود دارد [.]39
رینولدز ،)9883( 3مطالعهای به منظور ارایه یک مقیاس برای خرد مدیریتی تحت عنوان "مطالعه خرد
مدیریتی مدیران اجرایی آمریكا" ،انجام داد که در این مطالعه خرد مدیریتی از دیدگاه مدیران اجرایی ایاالت
متحده آمریكا مورد بررسی قرار گرفته است .ایشان اولین گام را در جهت توسعه مقیاس برای سنجش خرد
مدیریتی برداشتند که بهصورت تجربی یک درک عمومی از این سازه تعیین شود .زیرا بعد از اینکه خرد
مدیریتی مفهومسازی و تعریف شد داشتن یک مقیاس میتواند منافع خرد مدیریتی را برای یک سازمان
تعیین کند .در این تحقیق ،از  13ویژگی مرتبط با خرد در ادبیات موضوع 98 ،ویژگی که بیشتر مورد توجه
بود ،از دید مدیران اجرایی آمریكا رتبهبندی شدند که توانایی تفكر باالترین رتبه و سن پایینترین رتبه را به
خود اختصاص دادند [.]91
اولین مطالعة داخلی در زمینه خرد ،توسط داناییفرد و همكاران ( ،)6307تحت عنوان "آن سوى دانش و
تجربه مدیریتی :تحلیلى بر ارکان شكلدهنده حكمت مدیریتى از نگاه مدیران ناجا" ،به منظور بررسی و
نظرسنجی از اساتید و مدیران ناجا صورت گرفت .در این مطالعه 1 ،عنصر جدید به مقیاس رینولدز که 98
عنصر را شناسایی کرده بود اضافه شده و در دو بعد ویژگیهای درونفردی و بینفردی مورد آزمایش قرار
گرفتند [.]9
رنجبریان و همكاران ( ،)6378در تحقیقی تحت عنوان "تحلیل مؤلفههای حكمت در نهجالبالغه با استفاده
از تحلیل محتوا" ،با استفاده از تحلیل دادههای کمی مؤلفههای حكمت را شناسایی کردند .آنها  930حكمت
از حكمتها و کلمات قصار نهجالبالغه را مورد تحلیل محتوا قرار دادند و دادههای تحقیق را از آن استخراج
کردند .در نهایت به این نتیجه رسیدند که به ترتیب اصول اخالقی ،آگاهی ،مالحظات اجتماعی و عمل چهار
مؤلفه اصلی خرد (حكمت) هستند که در نهجالبالغه بیشترین تأکید بر آنها شده است[.]3

1.

Dorothy J. Shedlock
Stevens
3. Donald Joseph Reynolds
2.
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 )3روش تحقیق

در این تحقیق سعی بر آن شده است تا به بررسی اثرات هر یک از مؤلفههای فلسفی خرد بر خرد سازمانی و
مدیریتی پرداخته شود ،است .از آنجا که مؤلفههای خرد سازمانی و مدیریتی مشخص نبودند ،برای رسیدن
به اتفاق نظر در این مورد از تكنیک دلفی استفاده شد .بر این اساس ،راهبرد تحقیق ،راهبرد ترکیبی (آمیخته)
است ،بدین صورت که تعیین مؤلفههای مورد نظر و طراحی پرسشنامه از طریق تكنیک دلفی ،روش کیفّی
تحقیق و تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه نهایی روش کمّی تحقیق بود.
 -3-1جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارههای کل استان همدان است که شامل  38اداره کل
است که تعداد آنها  7746نفر است .برای تعیین حجم نمونه ،چند فرمول وجود دارد .در حالتی که حجم
جامعه معلوم باشد و متغیرها از نوع کیفی باشند از فرمول کوکران ،6برای تعیین حجم نمونه استفاده میشود
[ .]6بنابراین در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و بر این اساس ،حجم نمونه  317نفر تعیین
شده است.

=n

با توجه به حجم جامعه آماری ،نمونه آماری حاصل از فرمول باال 317 ،نفر است .از آنجا که تعداد سوالهای
پرسشنامه این تحقیق نسبتاً زیاد بود و ممكن بود پاسخهای بعضی از افراد ناقص باشد و قابل تحلیل نباشد و
همچنین به دلیل اینکه احتمال بازنگشتن بعضی از پرسشنامهها وجود داشت ،تعداد  418پرسشنامه بین افراد
جامعه آماری توزیع شد .در نهایت  487پرسشنامه برگشت داده شد (نرخ برگشت  )%78که از بین آنها 91
پرسشنامه ناقص پاسخ داده شده بود و یا از نظر محقق دارای اعتبار نبودند .بنابراین تعداد پرسشنامههای
قابل تحلیل و حجم نمونه آماری واقعی این تحقیق برابر با  306نفر است .با توجه به اینکه جامعه آماری
تحقیق  38اداره کل در استان همدان است ،بهمنظور انتخاب متناسب از نمونهگیری طبقهای استفاده گردید.
ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان بهطور خالصه در جدول شماره  ،9آمده است.

Cochran

1.
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جنسیت

سابقه خدمت

سن

مرد

91
7

98-38
سال
38-48
سال
48-18
سال

زن

69
9

باالی 18
سال

68

نامشخ
ص

-

نامشخص

63

جمع

38
1

جمع

79
67
8
71

38
1

پست سازمانی

6 -68
سال

61
1

66 -98
سال

64
8

باالی 96
سال

14

نامشخص

69

تحصیالت

کارمند

91
0

کارشناس

41

دیپلم

فوق دیپلم

جمع

38
1

67

41

لیسانس

67
4

رئیس ،معاون و
پزشک

38

فوق لیسانس و
باالتر

68
3

نامشخص

47

نامشخص

67

3
جمع

8
1

جمع

38
1

جدول شماره  :2ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان

 -3-2ابزار تحقیق

در این تحقیق ،برای جمعآوری اطالعات مربوط به مبانی نظری ،ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش
مطالعات کتابخانهای ،اسناد و مدارک (آرشیو) ،بررسی کتابها ،مجالت و سایتهای اینترنتی استفاده شده
است .که برای جمعآوری اطالعات از ابزارهایی مانند فیش ،استفاده شد .ابزار اصلی گردآوری اطالعات
میدانی نیز در این تحقیق ،پرسشنامه است؛ از آنجا که تاکنون در زمینه خرد مدیریتی تحقیق جامع و کاملی
صورت نگرفته است؛ بعد از مطالعه مفصل در ادبیات موضوع و پس از استخراج این متغیرها و مؤلفهها برای
تأیید آنها و سوالهای هر یک از مؤلفهها از تكنیک دلفی استفاده شد 96 .نفر از اساتید و اعضای هیأت
علمی دانشگاه و دانشجویان دکتری مدیریت به عنوان اعضای پانل انتخاب گردیدند که بعد از انجام سه راند
دلفی ،درباره پرسشنامه توافق عمومی حاصل گردید و فرایند دلفی خاتمه یافت و پرسشنامه نهایی تأیید شد.
 -3-3روایی و پایایی :پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد که در جدول شماره  3آمده است:
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جدول شماره  :3نتایج پایایی تحقیق
ردیف

متغیرها

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

6
9
3
4
1
1

سطح فردی
سطح بینفردی
سطح سازمانی
سطح راهبردی
خرد مدیریتی و سازمانی
کل پرسشنامه

98
98
98
98
98
688

8/794
8/738
8/748
8/747
8/749
8/703

همانطور که از جدول مشخص است پایایی سوالهای مربوط به متغیرها و کل پرسشنامه بین  .794تا .703
است .همچنین ،مبنای تعیین روایی ،روایی محتوی و روایی سازه بود؛ یعنی سعی شد همه سطوح خرد
سازمانی و مدیریتی در تكنیک دلفی انعكاس یابد .برای تعیین روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تأییدی
استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره  4آمده است.

جدول شماره :4نتایج تحلیل عاملی تأییدی
سطوح

فردی

بینفردی

سازمانی

مؤلفههای هر سطح

منطق
اخالق
زیباییشناختی
شناختشناسی
متافیزیک
منطق
اخالق
زیباییشناختی
شناختشناسی
متافیزیک
منطق
اخالق
زیباییشناختی
شناختشناسی
متافیزیک

بار عاملی

سطح معناداری

(ضریب استاندارد)

()T-value

8/78
8/76
8/07
8/07
8/79
8/76
8/74
8/76
8/77
8/04
8/77
8/73
8/78
8/76
8/70

69/44
69/71
69/73
63/67
66/93
61/04
69/90
67/84
64/77
63/00
61/71
61/11
66/07
61/71
61/16
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منطق
اخالق
زیباییشناختی
شناختشناسی
متافیزیک

راهبردی

64/63
61/67
66/46
61/71
67/09

8/76
8/04
8/07
8/71
8/71

با توجه به زیاد بودن تعداد سوالها ،اعداد معناداری برای مجموعه سوالهای هر متغیر ،بیان شده است .با
توجه به اعداد معناداری بهدست آمده (باالی  ،)6/71میتوان نتیجه گرفت که همهی بارهای عاملی (ضرایب
استاندارد) ،سطح معناداری الزم را دارند و متغیرهای تحقیق توسط سوالهای پرسشنامه بهخوبی قابل تبیین
است .همچنین شاخصهای برآزش بهدست آمده برای الگو تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان از برآزش مناسب
الگو تحقیق دارد .این شاخصها در جدول شمارة  ،1آمده است.
جدول شماره  :1شاخصهای نیكویی برآزش الگو تحلیل عاملی تأییدی
شاخص برآزش
2

(Chi square) 

RMSEA6
شاخص برازش هنجار شده()9NFI
شاخص برازش تطبیقی((CFI3
شاخص نیكویی برازش((GFI4
شاخص نیكویی برازش اصالح شده ((AGFI1

معیار مقبولیت

3

2



df

RMSEA<8380
NFI>8378
CFI>8378
GFI>8378
AGFI>8301

آماره الگو فرضیات اصلی

6379
8.811
8.07
8.76
8.00
8307

همانطور که نشان داده شده است ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول شماره  ، 1بیانگر آن است که
2
 برابر با  6/79است .مقدار کای اسكوئر در دامنه صفر تا بینهایت است .که هر چقدر به صفر
df

نزدیکتر باشد بهتر است ،به عبارت دیگر نشاندهندة برازش بهتر دادهها به الگو است.
 RMSEAیا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد ،بر مبنای تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد .این
شاخص برای فواصل اطمینان مختلف ،قابل محاسبه است که میتوان با استفاده از آن مشخص کرد که آیا
مقدار بهدست آمده برای الگو تدوین شده با مقدار  %1تفاوت معنادار دارد یا خیر؟ چون مقدار آن کمتر از %0
است ،نشان از تأیید الگو دارد .همچنین شاخص نیكویی برازش  ،./00شاخص نیكویی برازش اصالح شده
1.

Root Mean Squarerror of Approximation
Normed Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Goodness of Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
2.
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 ./01و شاخص برازش تطبیقی برابر با  ./79است .این شاخصها نشان از تأیید الگو توسط دادههای موجود را
دارد .مثالً شاخص برازش تطبیقی بر مبنای همبستگی بین متغیرهای حاضر در الگو محاسبه میشود به-
طوری که ضرایب باالی همبستگی بین آنها منجر به مقادیر باالی شاخص برازش تطبیقی شده است.
 -4-3رابطه بین متغیرهای مربوط به هر سطح

قبل از بررسی الگو تحلیل مسیر و مشخص کردن رابطه متغیرهای هر سطح با خرد مدیریتی ،روابط
همبستگی متغیرها بین هر یک از سطوح دو به دو و به صورت مجزا در جدول شماره  ،1بیان میشود.
جدول شماره  :6همبستگی بین متغیرها
سطوح

فردی
بینفردی
سازمانی
راهبردی
خرد سازمانی و مدیریتی

فردی
6
83707
83713
83177
83118

بینفردی
6
83067
83771
83774

سازمانی

6
83048
83091

راهبردی

6
83010

همانطور که در جدول شماره  ،1نشان داده شده است ،روابط بین ابعاد فلسفی خرد در سطوح مختلف با
یكدیگر و همچنین با خرد مدیریتی در سطح  8/81مثبت و معنادار است .بهطوری که بیشترین ضریب
همبستگی ،مربوط به ابعاد سطح راهبردی ( )8/010و کمترین آن مربوط به سطح فردی ( ،)8/118با خرد
مدیریتی است.
 -5-3آزمون فرضیههای تحقیق با استفاده از نتایج تحلیل مسیر

در این بخش به بررسی و آزمون فرضیههای مطرح شده از طریق الگو تحلیل مسیر پرداخته میشود .بعد از
بیان الگو و جمعآوری دادهها ،تخمین الگو با مجموعهای از روابط شناخته شده بین متغیرهای اندازهگیری
شده ،انجام شد .الگوهای مسیر ،بهعنوان توسعة منطقی الگوهای رگرسیونی چندگانه ،هستند .در تحلیل
مسیر ،امكان وجود هر تعداد متغیر مستقل و وابسته و هر تعداد معادله وجود دارد .در خروجی نمودار،
معناداری همة ضرایب و پارامترهای الگو ،مورد آزمون قرار میگیرند .برای معنادار بودن یک ضریب ،اعداد
معناداری باید از  6/71بزرگتر یا از  -6/71کوچکتر باشد .نتایج الگو تحلیل مسیر و معناداری ضرایب مسیر
در شكل شماره  4و  ،1آمده است.
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شکل :4الگو تحلیل مسیر (ضرایب استاندارد)

شکل  :5الگو تحلیل مسیر (ضرایب معناداری)

شكل شماره  ،4نشاندهندة ضرایب استاندارد است .ضرایب استاندارد ،بیانگر اثرات متغیرها بر یكدیگر
هستند .مثالً میزان اثر متغیرهای سطح فردی بر سطح سازمانی ،برابر با  ،8/71است و به همین ترتیب.
همچنین نتایج آزمون فرضیهها ،در جدول شماره  ، 7آمده است.
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جدول شماره  :7نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناداری (تأیید یا رد فرضیهها)
از

به

متغیرهای سطح فردی خرد مدیریتی و سازمانی
متغیرهای سطح بینفردی خرد مدیریتی و سازمانی
متغیرهای سطح سازمانی خرد مدیریتی و سازمانی
متغیرهای سطح راهبردی خرد مدیریتی و سازمانی

ضریب استاندارد

اعداد معناداری
)(t values

تایید یا رد فرضیه

-8380
8398
8397
8316

-6309
4399
1341
66364

رد
تایید
تایید
تایید

همانطور که مشاهده میشود ،ضرایب استاندارد برای  3فرضیه تحقیق ،اعداد معناداری الزم (بیشتر از 6371
یا کمتر از  )-6371را داشته و بنابراین  3فرضیه از  4فرضیه این تحقیق تأیید میشود.
پنج متغیر منطق ،اخالق ،زیباییشناسی ،شناختشناسی و متافیزیک در هر سطح مورد آزمون قرار گرفت .از
آن جا که در این تحقیق تأکید بر سطوح تحلیل است ،این پنج متغیر در چهار سطح ارزیابی شدند .نتایج
تحلیل مسیر نشان داد این متغیرها در سطح بینفردی ،سازمانی و راهبردی اثر مثبت و معناداری بر خرد
مدیریتی و سازمانی دارند .امّا در سطح فردی اثر معناداری بر خرد سازمانی و مدیریتی ندارند ،این در حالی
است که ضرایب همبستگی بین این متغیرها در هر چهار سطح و خرد مدیریتی و سازمانی مثبت و معنادار
بود .علت رد شدن فرضیه اول میتواند به این دلیل باشد که در تحلیل مسیر ،روابط متغیرها با یكدیگر با در
نظر گرفتن بقیه روابط سنجیده میشود و این میتواند دقیقتر باشد.
 )4نتیجهگیری

در این تحقیق ،به مدیریت و سازمان از دیدگاهی جدید نگریسته شد .نگاهی که بهنظر میرسد ابعاد کاملی از
سازمان را در بر بگیرد .خرد که سازهای جدید در حوزه مدیریت و سازمان است ،میتواند تا حد زیادی به
مدیر ان و سازمان ،یاری برساند .در این تحقیق ،خرد مدیریتی و سازمانی ،نوعی از یک رفتار تعریف شده
است که بر پنج پایة منطق ،اخالق ،زیباییشناسی ،شناختشناسی و متافیزیک استوار است .بههمین منظور،
این پنج بعد در چهار سطح فردی ،بینفردی ،سازمانی و راهبردی بررسی شدهاند.
نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که این پنج رکن خرد ،به ترتیب در سطح راهبردی ،سازمانی و
بینفردی ،بیشترین اثر را بر خرد مدیریتی و سازمانی دارند .این در حالی است که ،نتایج همبستگی متغیرها
در سطوح مختلف نشان دهندهی این است کهرابطه مثبت و معناداری بین آنها در سطوح مختلف وجود دارد.
همچنین ارتباط این متغیرها در سطوح مختلف با خرد سازمانی و مدیریتی مورد تأیید قرار گرفت؛ بهطوری-
که بیشترین همبستگی ،بهترتیب در سطح راهبردی ،سازمانی ،بینفردی و فردی صورت گرفت .بهعبارت
دیگر ،میتوان نتیجه گرفت که این متغیرها در هر چهار سطح دارای اهمیّت هستند ولی هر چقدر از سطح
فردی به سمت سطح راهبردی حرکت میکنیم اهمیّت آنها نیز بیشتر میشود و اثر بیشتری بر مدیریت
خردگرایانه دارد .این نتایج ،بیانگر آن است که خرد ،بیش از آنکه مربوط به فرد باشد و در سطح فردی
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مورد تحلیل قرار بگ یرد ،باید در سطح کالن سازمان مورد بررسی قرار بگیرد .مطالعه ادبیات تحقیق نیز به
نوعی تأیید کننده این مطلب است .برای مثال :کسلر و بایلی ( ،)9887در پاسخ به این سؤال که امكان
خردورزی افراد بیشتر است و یا گروهها؟ بیان کردند که بسیاری از شواهد مؤید آن است که گروهها در
مقایسه با افراد ،از ظرفیت خردورزی بیشتری برخوردارند .اگر افرادی که با هم تعامل دارند ،صحیح مدیریت
شوند ،در اینصورت میتوانند از شایستگیها و دیدگاههای همدیگر استفاده کنند و نتایجی برتر از مجموع
نتایج افراد مجزا بهوجود آورند .از نظر فنی ،میتوان این گروهها را "تیم" و نتایج کلی بهدست آمده توسط
گروه که برتر از مجموع نتایج افراد مجزا است را "همافزایی" ،نامید .همچنین در جایی دیگر بیان شده
است که در مدیریت راهبردی ،اگر خردگرایی ،سرلوحه کار قرار گیرد ،همچون فیلسوف سازمانی ،6عمل شده
است؛ فیلسوفی که اولویت را به سطوح کالن میدهد و نگاهی سیستمی به سازمان دارد .همة این مطالب
گویای این است که اگر میخواهیم سازمانی خردمحور داشته باشیم ،ابتدا باید از نگاه راهبردی و کالن به
مفهوم خرد نگریسته شود .چیزی که محققان مختلف از جمله استونز ( ،)9888به آن اشاره کردهاند و با نتایج
تحقیق حاضر نیز کامالً همخوانی دارد.
از طرفی نیز ،حوزة مطالعات سازمانی و مدیریتی ،بیانگر مجموعه اندیشههایی است که کارکرد مدیریت
سیستمهای اجتماعی را هم در سطح خرد و هم در سطح کالن تحلیل میکند .امّا نگاه و توجه به سطح
کالن و داشتن دیدگاه سیستمی از اهمیّت ویژهای برخوردار است .یعنی پیش از آنکه فرد در اولویت باشد،
سازمان در اولویت است .البته این مفهوم به معنی غافل شدن از سطح فردی نیست؛ نتایج ضریب همبستگی
نیز آن را رد نمیکند .همانطور که در جدول شماره  ،1نشان داده شده است؛ بین متغیرهای سطح فردی و
خرد مدیریتی و سازمانی ،رابطة همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد ،امّا چون در تحلیل مسیر ،این روابط با
در نظر گرفتن همة روابط دیگر سنجیده میشود؛ متغیرهای سطح فردی از اهمیّت کمتری نسبت به سطوح
دیگر برخوردارند.
بنابراین به مدیران پیشنهاد میشود که برای برخوردار بودن از ویژگیهای مدیر خردمند ،این ابعاد فلسفی را
در سطوح مختلف مورد توجه قرار دهند .بهطوریکه در سطح راهبردی ،از دانش جمعی ،بهمنظور افزایش
اثربخشی سازمانی و اجتماعی بهرهگیری الزم را ببرند ،برای دستیابی به ارزش مشترک در روابط پیچیده با
ذینفعان بهترین اقدام را انجام دهند ،بین تمایالت مادی و معنوی توازن برقرار نمایند ،به منظور ایجاد
تحوالت خالقانه آگاهی بخش باشند و علم و عمل را با یكدیگر ترکیب نمایند .در سطح سازمانی ،ساختاری
متعادل را ایجاد نمایند ،رهبری اخالقگرا باشند ،به فرآیندهای تحول مطلوب عالقه نشان دهند ،هالگوی و
درک مشترک بهوجود آورند و شجاعت و خوشبینی را تشویق نمایند .در سطح بینفردی تنشها ،بهطور
منطقی مدیریت شوند ،توافقهای اخالقی صورت گیرد ،احساسات نسبت به چیزهای زیبا بروز پیدا کنند،
دانش به اشتراک گذاشته شود و پویاییهای گروهی درک شوند .در نهایت در سطح فردی ،قضاوتها معقول
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 تفهیم و تفاهم دانش و، عالقه نشان داده شود، به چیزهای زیبا و کامل، رفتار سنجیده و شایسته باشد،باشند
.آگاهی صورت گیرد و درک متفكرانه و عمیق در مدیر جاری باشد
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