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 چکیده
 مدیریت و رهبری شده و  ةوارد حوز یتازگبهیکی از رویکردهایی که 

های محیطی به حل مسائل بپردازد، بحث تواند در برابر پیچیدگیمی
رهبری حکمت محور است. از آنجا که مباحث مطرح در این حوزه به 

محور  های رهبری حکمتصورت جسته و گریخته به برخی از جنبه
های جامعی در این زمینه دیده نشده است، ها و تئوریمدل اند وپرداخته

 براساسمحور  رهبری حکمت یهامؤلفههدف پژوهش حاضر شناسایی 
روش فراترکیب  براساسهای انجام شده در این زمینه است که پژوهش

-که رهبری حکمت دهدیمهای این پژوهش نشان انجام شده است. یافته

  یرگیمیتصمبینش و بصیرت،  یهامؤلفهبا سازمانی  بٌعد 5محور در 
، رهبری خدمتگزار، ییافزادانش انگاری،آینده ،بر شهود و عقلیمبتن

 یهامؤلفهانسانی با  بٌعد؛ جابهو  مؤثر اقدامی، سازمان ندگیریادگی
 ةیسرمای، فرد مالحظات ،بخشالهام زشیانگ ،کارکنان یتوانمندساز

ی؛ طیمح طیشرا ی،سازمان یوستگیو پ ییهمگراسیاسی با  بٌعدی؛ اجتماع
انتقال ی، فرهنگ یهاارزشو  فرهنگدرک  یهامؤلفهفرهنگی با  بٌعد

شخصیتی  یهایژگیواخالقی با حکمیت فضای اخالقی و  بٌعدی و فرهنگ
 شد. یبندطبقهرهبر 
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Abstract 
The subject of wisdom-oriented leadership is one of the 
approaches which are recently entered the field of 

management and leadership and can solve the problems 
against environmental complexities. Since the topics 
posed in this field have been desultory worked on some 
aspects of wisdom-oriented leadership and not very 
comprehensive models and theories have been observed 
in this field, the purpose of the present research is to 
recognize the elements of wisdom-oriented leadership 
based on researches conducted in this field and it has 
been conducted according to meta-synthesis method. 

The findings of this research show that wisdom-
oriented leadership was divided into 5 dimensions 
namely organizational dimensions with elements of 
intuition and insight, decision-making based on 
intuition and reason, foresight, knowledge increasing, 
servant leadership, organizational learning, effective 
and right action; humanistic dimension with elements 
of employers’ enablement, inspirational motivation, 

individual considerations, social asset; political 
dimension with organizational continuity and 
convergence, and environmental conditions; cultural 
dimension with elements of perceiving culture and 
cultural values, cultural transmit, and ethical dimension 
with arbitration of ethical space and personality 
specifications of leader. 
 

Keywords 
Wisdom, Wisdom-Oriented Leadership, Organizational 
Dimension, Cultural Dimension, Humanistic Dimension, 
Political Dimension, Ethical Dimension. 
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 مهمقد
حکمت در رهبری جهت ارتقای کیفی زندگی افراد و پیشرفت 
فرهنگی جامعه مهم است. از لحاظ تاریخی، رهبران اولیه 

، بودا، سقراط و رهبران بزرگ دیگر کنفسیوسمانند مسیح، 
کیفی  یافراد حکیم، اثربخش و کارآمد در ارتقا عنوانبه

چگی اند. ایشان از طریق یکپارزندگی افراد شناخته شده
شان در تجسم زندگی خوب برای دیگران و شناختی و توانایی
، 1یانگاند )اندیشی در پیروان خود نفوذ کردهایجاد تفکر مثبت

7411.) 
از زمان انقالب صنعتی و با ظهور اقتصاد مدرن و 

، رهبری بیشتر در جهت اثربخشی و کارآمدی و شدنیجهان
در رابطه  ندرتبهشد و کار برده می هارتقای عملکرد سازمانی ب

زندگی خوب و  یکه هدفش ارتقااست دیده شده با حکمت 
؛ 71339،بالتز و استادینگر)رسیدن به منافع مشترک است 

 ،درواقع(. 7449 ،انگی، 9133، 0استرنبرگ ؛1399 ،9کلس
ها حکمت را در کنار تجارت سودمند و اثربخش نادیده سازمان

ت در مباحث رهبری و هیچ انگاشتند. تا همین اواخر حکممی
ای ذکر نشده بود و عدم توجه به این مقوله تحقیقات برجسته

-مثال بحران عنوانبهاست.  برداشتهنتایج منفی بسیاری را در 

های مالی و ها، بحرانهای اقتصادی، ورشکستگی بانک
جهانی اثرات مضر عدم وجود رهبران  یطیمحستیز

 (.7411گ، یانهاست )در سازمان محورحکومت
های علوم اجتماعی، مدیریت، در حوزه نظرانصاحب راًیاخ

نیروی محرکه عملکرد  عنوانبهها به حکمت رهبری سازمان
های جامعی که پژوهش حال نیا بااند، سازمانی توجه کرده
محور باشد، چه  رهبری حکمت یهامؤلفهبیانگر تمامی ابعاد و 

یک از صورت نگرفته و هردر ایران و چه در خارج از ایران 
مثال  عنوانبهاند. محققان از منظری به این موضوع پرداخته

دن این کردنبال راهکاری جهت عملیاتی ( به7411) انگی
(، سعی 7445استرنبرگ )است.  سازه در مباحث رهبری بوده

رهبری آموزشی  ةدن تئوری حکمت در حوزکردر کاربردی 
حکمت در رهبری را بررسی  ة( توسع7449) پیابوده، وی و 

ای که توجه به آن در مطالعات ادبیات نکته ده است.کر
اکثر  بنابراین، .مدیریت و رهبری بسیار حائز اهمیت است

ای مطالعات انجام شده به نقش حیاتی فرهنگ توجه ویژه

                                                                  
1. Yang 
2. Baltes & Staudinger 
3. Keles 
4. Sternberg 

دارد ریشه در فرهنگ  شدتبهداشته و معتقدند که رهبری 
محور  دل رهبری حکمت( و جهت استخراج م7441شارما، )

بودا، کوتیلیته، کنفسیوس، مسیح( خود )به آیین رهبران گذشته 
ده و براساس رهنمودهای بزرگان دینی و منش و کرتوجه 

اند محور پرداخته رفتار آنان، به ترسیم الگوی رهبری حکمت
 (.7443 ،یماکیلیا؛ 7419 ،کور ؛7411 ،اپنی)مان

ل واکاوی ابعاد و دنبابر این اساس، این پژوهش به
های انجام بر پژوهشمحور مبتنی رهبری حکمت یهامؤلفه

 شده در این زمینه است.
 

 پژوهش هاپيشينه
تری از حکمت تر و جامع، تعاریف گسترده1394از حدود سال 

رسد حکمت در دیدگاه به نظر میارائه شده است. 
گرفته و رفتاری در نظر  ترکیبی از ابعاد شناختی نظرانصاحب

 شده است.

های حکمت، سیستم جمعی از دانش و آگاهی شناختی عدبٌ

بینی، ( است که بر پایه واقع7449یانگ، عمل )بر مبتنی
گیری از هوشیاری، تفکر منصفانه، استعداد ذهنی و بهره

 ،اچنباماروال و  ؛1394 ،کالیتون و 5بیرن) گرانیدتجربیات 
؛ 7411، 6گالک و بالک؛ 7445 ،جونز ؛1394 ،استرنبرگ ؛1339
گومری و ؛ 7417 ،همکارانو  9اشمیت؛ 7414 ،و همکاران 7جست

استوار بوده و متضمن درک و فهم عمیق از  (7447 ،همکاران
اورتون تاکاهاشی و  ؛7449 ،آردلتموجود )های اساسی واقعیت
تا توانایی اعمال قضاوت صحیح  است( 7447، 3تروبریچ؛ 7447

لی ژرف و عمیق جهت تشخیص خوبی و ارزیابی امور به شک
بالتز و  ؛1334 ،یدیهالچندلرو  ؛1361، 14وبستر) یبداز 

، 19ناجلی ؛7449 ،نیگر، 7414 17هال ؛7444 ،11استادینگر
 .کند( را در دیگران تقویت 1333 ،لویت ؛7417

فراشناخت در  بٌعد جنبه شناختی حکمت، توجه به برعالوه
خورد. فراشناخت یا به چشم می نظرانصاحببررسی تعاریف 

هایی جهت کنترل، آگاهی از فرایندهای شناختی و یافتن روش
بینی تقویت و بهبود فرایندهای شناخت در جهت رسیدن به درون

                                                                  
5. Birren 

6. Glück& Bluck 
7. Jeste 
8. Smith 
9. Trowbridge 
10. Webster 
11. Baltes & Staudinger 
12. Hall 
13. Najoli 
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در بحث حکمت، اشاره به  ،(1937صمصام شریعت، شهود )و 
 ،آردلتمختلف )ها از زوایای خودآگاهی و توانایی مشاهده پدیده

کند و با بصیرت و  درک یقیعمکل را شد کو( دارد و می7449
بیرن مطلوب )انداز در جهت رسیدن به کمال هدف و داشتن چشم

( 7417 ،ناجلی ؛7444، 1تاکاهشی و بردیا ،1394و کالیتون 
 ؛1339 ،اچنباماروال و ) یخودآگاهاین خودشناسی و  تالش نماید.

رست، توانایی خودداری از قضاوت نادطلبد تا ( می9744، 7آردلت
را به  مسائلنگرانه از های در دسترس و فهم کلبر گزینه تأمل

 (.1999حسینی، ) باشددنبال داشته 

 ؛1339 ،اچنباماروال و ) یاخالقاصول حکمت،  رفتاری عدبٌ

 ؛7447 ،همکارانگومری و  ؛1333 ،لویت؛ 7411 ،بالکگالک و 
(، رفتارهای عاطفی 7417 ،همکاراناشمیت و  ؛7447 ،تیویپر
و  دیگران برای دلسوزانه و همدالنه عشقانند همدلی، م

بیرن و کالیتون  ؛1339 ،نوع دوستیاروال و اچنبام، ) یدوستنوع
گالک و  ؛7449 ،نیگر ؛7417 ،یناجل ؛7449 ،آردلت ؛1394
( را در 7440)اسمال  اتیتجربکردن و کاربردی (7411 ،بالک

یق های ممکن مطابق با درک عمساخت بهترین انتخاب
برلی، کسلر و  ؛1361 ،وبستر ؛7447 ،تروبریچها )تیواقع
دانش برای منافع  یریکارگبه( و 7447 ،9آدامز ؛7444 ،سنسیکر

جست و ) یزندگآن در  ریتأث یسازکپارچهیمشترک اجتماعی و 
 ( مورد توجه قرار 7417 ،همکاراناشمیت و  ؛7414همکاران،

 دهد.می
ک فرایند ذهنی مخفی در استرنبرگ، حکمت را ی ،رونیازا

گیرد، بلکه معتقد است، حکمت باید به عمل منتهی شود نظر نمی
ها باید به های اخالقی و خواستها، ارزشو کنار هم نهادن دانش

انتخاب یک رفتار حکیمانه منجر شود. نظریه تعادلی حکمت این 
را به صورت برقراری تعادل بین تطبیق با محیط، شکل  مسئله

کند. در تطبیق، فرد یا انتخاب محیطی دیگر تبیین می دادن آن
دهد تا با محیط همسان شود و در شکل دادن، خود را تغییر می

 (.7449استرنبرگ، دهد )کند محیط را تغییر فرد سعی می
(، ارزش مطالعه حکمت رهبری را حداقل 7449) نولدزیر

حکمت رود که کند، اول اینکه انتظار میدر سه حوزه بیان می
عملکرد و بقای  اًیثانیک ویژگی مطلوب برای رهبران باشد، 

سازمان، ممکن است به داشتن رهبرانی باشد که بتوانند 
تصمیمات حکیمانه بگیرند و حکمت را به نسل آینده مدیران و 

اینکه منابع انسانی  تیدرنهارهبران انتقال دهند و 

                                                                  
1. Takahashi & Bordia 
2. Ardelt 
3. Adams 

های ویژگی ارزشمندترین دارایی یک سازمان هستند و خیلی از
ترین ویژگی مطلوب در عالی عنوانبهمرتبط با حکمت 

 (.1934ساالری، است )کارکنان شناسایی شده 
در شرایط متغیر و پیچیده کنونی، رهبران خود را بین دو 
موقعیت که باید تصمیم بگیرند و تصمیمات درست و سنجیده 

اب رود که انتخکنند. از آنها انتظار میاخذ کنند، تصور می
رقابت در محیط داشته و در عین  منظوربهاستراتژیک و سریع 

های حال شرایط را درست تجزیه و تحلیل کنند تا دچار آسیب
های مرتبط با دانش جدی نشوند. در مواقع بحرانی، مهارت

کار ه گیری مناسب کسب کرده و برا جهت تصمیم وکارکسب
 (.7449وی و ایپ، ببرند )

مدت، با تحقق ان حکیم، در کوتاهبر این اساس، رهبر
ها، نشان دادن ، از طریق تأمل در فعالیتهای حکمتظرفیت

کار، افزایش تحمل در برابر  دلسوزی و غمخواری در محیط
ابهام و پیچیدگی، هر کارمندی را به نیروی تبدیل و تغییر مثبت 

 کار محورنگر، مشارکتی و کنند که مثبتدر سازمان تبدیل می
توانند، استعدادهای همچنین در چنین مراکزی، رهبران میاست. 

را از طریق  و آنکار گرفته ه خود را برای توسعه و رشد حکمت ب
همکاران برجسته  واسطهبهپردازی و بصیرت تجربیات و داستان

دهند های مدیریت، رهبری و اخالقی توسعه و ممتاز درزمینه
 (.7410و همکاران،  0ایکمکی)

 

 پژوهش یشناسروش
برای انجام پژوهش حاضر از روش فراترکیب استفاده شده است. 

های روش فراترکیب نوعی روش تحقیق است که برای ترجمه
گیری از یکپارچگی و مقایسه تفسیری و یا ایجاد تئوری با بهره

شود. هدف فراترکیب ایجاد های مختلف استفاده مییافته
کلی  طوربههای کیفی است. تفسیری خالقانه و یکپارچه از یافته

کننده د اول که یکپارچهیکررو دو نگاه بر فراترکیب حاکم است.
آوری، گردآوری و یکپارچه کردن مطالعات نام دارد، بر جمع

های مطالعات دارد. این رویکرد نقاط مشابه یافته دیتأکپیشین 
اعتماد  تیباقابلمتغیرهایی  براساسپیشین را شناسایی و آنها را 

کند و نیز نتایجی از نوع روابط علی میان اال یکپارچه میب
دنبال دارد. ها را بهپذیری یافتهها و همچنین قابلیت تعمیمپدیده

و تفسیر مطالعات  لیتأونگاه دوم که ترکیب تفسیری است بر 
اهمیت است، به  دارد. در این نگاه، مقایسه و تفسیر با دیتأکقبلی 

کند که در بینی میاز نوعی استقرا پیش این دلیل که با استفاده

                                                                  
4. Ekmekçi 
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شرایط مشابه چه اتفاقی ممکن است بیفتد و اینکه مقوالت 
کنند یمتعامل  باهمشوند و یا چطور به هم مربوط می

(. در مطالعه حاضر از رویکرد اول 1936فر و همکاران، حجازی)
 استفاده شده است. هکنندیعنی رویکرد فراترکیبی یکپارچه

یابی به هدف پژوهش از روش فراترکیب، مطابق با تبرای دس
( استفاده شده است. این 7447باروس )الگوی سندلوسکی و 

الگو شامل هفت مرحله است و ابعاد مختلف روشی این پژوهش 
 در قالب این مراحل تبیین خواهد شد:

تحقیق  سؤالبرای تنظیم  پژوهش: سؤالگام اول، تنظیم 

نند جامعه مورد مطالعه، چه چیزی، چه از پارامترهای مختلفی ما
شود. در این پژوهش، این موقع، چگونگی روش استفاده می

رهبری  یهامؤلفهابعاد و »مورد کنکاش قرار گرفت که  سؤال
 «محور کدامند؟ حکمت

آماری  ة: جامعمندگام دوم، مرور ادبیات به صورت نظام

ابعاد هایی است که از جوانب و این مطالعه شامل پژوهش
برای  ،لذا .اندمحور پرداخته مختلف به موضوع رهبری حکمت

 ةهای پژوهش، در جریان مطالعه و در مرحلگردآوری داده
تاکنون با  1355های انجام شده از سال نخست، پژوهش

محور،  محور، مدیریت حکمت رهبری حکمت یهادواژهیکل
داخلی و  محور در مراکز پایگاه اطالعات علمی سازمان حکمت

ها از کتابخانه وجوجستو برای تکمیل فرایند  وجوجستخارجی 
 و مراکز پژوهشی استفاده شده است.

 براساسگام سوم، جستجو و انتخاب متون مناسب: 

مقاله مرتبط شناسایی شد و  109 وجوجستنتایج اولیه حاصل از 
الگوریتم نشان داده  براساسهای مناسب برای انتخاب مقاله

، پارامترهای مختلفی مانند عنوان، چکیده، 1در شکل شده 
منبع استخراج و  06 تیدرنهامحتوا مورد ارزیابی قرار گرفته و 

 انتخاب شد.
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 الگوریتم روش پژوهش. 1شکل 

در پژوهش  گام چهارم، استخراج اطالعات متون:

رهبری  ةهای انجام شده در حوزحاضر، اطالعات پژوهش
بندی شدند. این جدول دسته 1در جدول محور  حکمت

کلیدی اشاره  یهامؤلفهپردازان، سال و براساس نام نظریه
 شده، تنظیم شده است.

های و تحلیل و ترکیب يافته هيتجز گام پنجم،

هدف فراترکیب ایجاد تفسیری یکپارچه و جدید از کیفی: 

سازی مفاهیم، الگوها و هاست. این روش برای شفافیافته
های های موجود دانش و ظهور مدلیج در پاالیش حالتنتا

تجزیه و  ةها استفاده شده است. در مرحلعملیاتی و نظریه
کند که در میان تحلیل پژوهشگر موضوعاتی را جستجو می

 محضبهاند و های موجود در فراترکیب پدیدار شدهمطالعه
بندی طبقه بهشدن موضوع، پژوهشگر شناسایی و مشخص

دهد که موضوع را به بهترین شکل توصیف کند. در می ارائه
مربوط شناسایی شده و  یهامؤلفه ةاین پژوهش ابتدا کلی

های بعدی کدهای اولیه در نظر گرفته شدند و در گام عنوانبه
 ابعاد( قرار گرفتند.مقوالت )در قالب مفاهیم و 

های زیر در این پژوهش رویهگام ششم، کنترل کیفیت: 

 ظ کیفیت مطالعه در نظر گرفته شده است:برای حف

 بررسی گسترده منابع فارسی و التین -

 هامؤلفهبندی و شناسایی دقیق تالش در جهت اولویت -

در این مرحله از روش فراترکیب،  ها:گام هفتم، ارائه يافته

های حاصل از مراحل قبل ارائه شده است که در ادامه یافته
 شود.آورده می

نشللان داده شللده  7در شللکل  شللدهمراحللل روش ذکللر 
 است.

 مراحل روش فراترکیب .8شکل  

دهتعداد منابع یافت ش  

N=143 

 توارد شده از نظر مح
N=38 

دنرد شده به دلیل نامناسب بو  

N=27 

 کل مقاالت نهایی
N=46 

ملبررسی محتوای کا  

N=83 

 بررسی چکیده 
N=115 

هردشده از نظر چکید  

 N=32 



 01            1937، زمستان1، شمارة 7های دولتی، دورة پژوهشی مدیریت سازمان -فصلنامه علمی

 

 محور حوزه در رهبری حکمت های انجام شدهپژوهش .1جدول 

 کد پردازاننظريه محور شناسايی شده در رهبری حکمت هایمؤلفه
 گیرد،بر میانداز را در انداز زندگی مطلوب، اقداماتی که ادغام فکر و چشمچشم یدهی و ارتقاشکل

 تمایل به پاسخگویی به عوامل موقعیتی محیط
 ایوی
7416 

1 

ارائه نتیجه صحیح، به چالش کشیدن وضع موجود، ایستادگی برای  منظوربهکار بردن کار درست و اقدام مناسب ه ب
ویق افراد به و درستکار، تش باصداقتدادن به افراد آنچه که درست است، استفاده مناسب از بودجه سازمان، پاداش

کردن آزادانه، اجازه دادن به افراد برای پی بردن به اشتباهاتشان، اعتماد به توانایی کارکنان، فکر کردن و صحبت
 پاداش دادن به خالقیت کارکنان

-سازمان، از میان بردن تعارضات داخلی و رقابت اندازچشمجلوگیری از رقابت داخلی مخرب، بیان روشن اهداف و 

دادن به ، تعیین اهداف مشترک سازمان و تبیین موضوعات مشارکتی در سراسر عملکرد، پاداشهای مخرب
فایده، همکاری و مشارکت گروهی، دقت و تمرکز بر امور مهم و کلیدی سازمان، جلوگیری از برگزاری جلسات بی

شکالت سازمان و تمرکز گیری پیش از اشراف کامل به جوانب یک موضوع، مقابله با توجیه ناقص و معدم تصمیم
 براساسکارکنان  ییابی علل به وجود آمدن مشکالت، پاداش دادن به ترتیب اولویت و اهمیت امور، ارتقابر ریشه

 اعتمادقابلهای ارتباطی دوطرفه شایستگی، ایجاد کانال

 آلمانی
7415 

7 

ت، پرورش حکمت در دیگران، خلق تعارضا وفصلحلمبادله دانش و  جهتهماندیشه و عمل در کنار  کارگیریبه
 توسعه و رشد یخود برا یاستعدادها کارگیریبهای در سازمان، محیط خود حرفه

 والنزیانو
7415 

9 

دادن به صداقت، اهمیت به اخالق، رهبری با بصیرت، خطرپذیر، ترغیب گیری، ارزشهای درست در تصمیمقضاوت
، اندیشمندی راهبردی، دوست داشتن خالصانه و بدون ریا، ماتنوآوری، مجاهدت آشکار و سرسختانه با نامالی

 توانمندسازی عناصر کلیدی سازمان و تیم

 1ادمونسون
7415 
 

0 

دادن دلسوزی و غمخواری در محیط کار، افزایش تحمل در برابر ابهام و پیچیدگی، مثبت ها، نشانتأمل در فعالیت
 نگر، مشارکتی و کارمحور

و  7ایکمکی
 7410همکاران 

5 

 6 7416 اکینا کسب منافع مشترک منظوربهانجام کار درست در مسیر صحیح و تحت شرایط مناسب 

 7 7410هارمز  در افراد تأملو تعمق در فرایندهای آموزشی، افزایش مهارت فکر کردن و  تأملافزایش 

ها عمل بخشی از گفتار و کتابامبا اله آموزد،دارد، از خطر، شدت و وحشت میهایش گام برمیفراتر از محدودیت
 نماید.را پیگیری می مرتبط غیرشود، ارتباطات دغدغه خود خارج میکند، از منطقه آرام و بیمی

کایپا و 
 97419راجو

9 

 3 7419کور،  گیری ارزشی از تجربه رهبران گذشتهکسب بصیرت و جهت

شنود؛ مجزا و واضح و روشن می طوربهها، کار بردن گوش بهبیند؛ در تر میها، بهتر و واضحکار بردن چشمبه در  
باشد؛ در سخنرانی، جدی؛ در هنگام گوید؛ در ظاهر، صادقانه میکار بردن بیان، با حرارت و صمیمی سخن میبه در 

-کند؛ در کسب موفقیت به عدالت فکر میکند؛ در هنگام عصبانیت به نتایج مشکل فکر میمی سؤالشک و تردید 

 .کند

مانیاپن و 
 7411همکاران، 

14 

استفاده از موقعیت و مسائل پیچیده و سردرگم برای انتقال دیدگاه حکمت، اشاعه زندگی برندگان جایزه نوبل و 
 ، استخراج شواهد و مصادیقی برای حکمت، تمرکز بر آنچه که مهم است.شوندیمدیگرانی که حکیم در نظر گرفته 

 باست
 7411 

11 

اندیشی در پیروان، استفاده از دلیل و مشاهده دقیق؛ استفاده از عناصر شهودی و ذهنی در هنگام ثبتایجاد تفکر م
؛ انجام اقدامات عملی که در جهت زندگی روزمره است و داشتن لتیبافضگیری؛ قدردانی از افراد و نتایج تصمیم

 ذاتی جهت کمک برای زندگی خوب مهارت سخنوری، فهم دقیق ابعاد کار و جستجوی پاداش فردی و اجتماعی و

 7411یانگ 
17 

 دهد،گراست و آنچه را که از نظر او برای شرکت و جامعه درست و خوب است، انجام میآرمان
های ها برای تبدیل تجربهها و داستانداند که چگونه از استعارهفهمد و میرا می مسئلهماهیت هر موقعیت یا  

های ها استفاده کنند. از قدرت سیاسی برای گرد هم آوردن افرادی که هدفد و گروهشان به دانش ضمنی افراواقعی
گری در کارکنان، برد. توسعه حکمت عملی و کاربردی را از طریق کارآموزی و مربیمتعارض دارند به کار می

 نوناکا و تاکئوچی
7411 
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 محور: یک مطالعه فراترکیب های رهبری حکمتلفهؤمو همکاران:  پورکریمی          08

 

 محور حوزه در رهبری حکمت های انجام شدهپژوهش .1جدول 

 کد پردازاننظريه محور شناسايی شده در رهبری حکمت هایمؤلفه
 کند.در کارکنان خط مقدم، ترغیب می ژهیوبه

ها و حوادث های پیچیده، قابلیت مقابله با بحرانهای محیطی را داشته و در محیطچیدگیظرفیت شناخت پی
نامطمئن را دارد. تفکر عمیق و منطقی داشته و ظرفیت شناخت و فهم سؤاالت و حل مسائل در شرایط مختلف را 

 شود.هایشان دیده میبه تفکّر خالق و منطقی در فرایندهای غیرقطعی بوده و این تفکر در قضاوت قادر دارد.

 7443کنا، سیام
10 

کنا، رونی و مک مدت و بلندمدت، مشروط و مطلق و فرد و جمع را در جهت ارتقا زندگی مطلوبترکیب اهداف کوتاه
 7443بول،

15 

دهند ای از اهداف مشترک را در سازمان جهت کند تا مجموعهکارکنان کمک می دهی که بهکارکرد جهتتوجه به 
عزم و توقع برای تعالی در خود و  لهیوسبهو صداقت را  اتیاخالق کند.احساس داشتن هدف مشترک را تشویق میو 

کنند. برای هدایت گروه با تعهد های جدید صرف میخود را جهت جستجوی ایده وقتتمامدهد. دیگران شکل می
کنند. از طریق صحبت تالش می های مشترک یا کسب اهداف خاصبرای کشف و شناسایی جهت دوشرطیقیب

های فکری و در زمان صحیح و حمایت کارهادرستنه تحکّم و تغیّر( و انجام ) یمهربانکردن با کلمات مثبت و 
دانند، چه چیزی در زمان خاص برای همکاران فکری میحکمت و روشن براثرکنند و جسمی به همکاران کمک می

سازمان یادگیرنده توسعه  عنوانبهدهند و سازمان را فرهنگ سازمان را تغییر می تا اجرایی کنند. ساختار و مفید است
 دهند.می

 ایلیماکی و کلین
 

7443 
 

16 

های های هوشی متفاوت، قضاوتو مشورت با دیگران، تفکر و تأمل بر تجربیات کسب شده، ظرفیت وجوپرس
 هایی که به نفع خود و دیگران است.زشآگاهانه و بدون غلط، یادگیری از تجارب مشترک و پذیرش ار

 وی و ایپ
7449 

17 

 19 7447داس،  که هست گونههمانکه هستند، جستجوی واقعیت  گونههماننگری در برابر جزءنگری، دانستن چیزها کل

های های مختلف داخلی و شبکهانداز خارجی، گروهنگر، چشمبهبود ارتباطات و کارهای تیمی؛ توسعه تفکر آینده
 هارهبری حمایتی و یکپارچه؛ افزایش و توسعه خالقیت و نوآوری در سازمان

 آدامز
7447 

13 

یادگیری از تجربیات  ها، عدم قطعیت و تناقضات، درک ودانش عملی و دانش مدیریتی، آگاهی از محدودیت سعةتو
 تربزرگبخشی از سیستم  عنوانبهتصویر خود  سعةو تو

 7446رولی، 
74 

گرا، و عمل گراجهینتیابی به نتایج وزین، در نظر گرفتن چندین دیدگاه، ی عقالنی برای قضاوت کردن، دستتوانای
ها و بررسی منظم آنها های عملیاتی برای اجرای برنامههای قوی و سیستماقدام سریع پس از قضاوت، ساخت تیم

، درازمدتازمان به سمت پایداری در اندازی جهت رهبری سچشم داشتن جهت اطمینان از اثربخشی سیستم،
مرتبط با وظایف رهبری، تأمل بر خود و کسب تجارب منظم و تواضع در برابر  یهاچالشتوانایی کنترل اثربخش 

 های مختلفها و روشدیگران، دیدگاه

 استرنبرگ
7445 

 71 

 77 7445و ریهل، لیتوود ای برای معلمانهای حرفهفراهم کردن محرک فکری و حمایت

 79 7445جونز، شود.های انسانی آگاهانه میکیفیت ذاتی و استعداد ذهنی که موجب فعالیت

های سازمانی، های کاری و همکاریبر آموزش و کارورزی کارکنان، تیم دیتأکپذیری، بر یادگیری و انطباق دیتأک
طرفی اده از تفکر سیستماتیک، بی، استفمسئلههای سازمانی، دانش، داشتن رویکرد کلی حل فهم و درک پیچیدگی

مل و تعمق، استفاده از افکار حکیمانه، داشتن أو بافت سازمان، یادگیری، ت ةدرزمین مسائلو اعتقاد و ایمان، بررسی 
مل و أهای سازمان، درک ارزش تها و نیستبر هست دیتأکآمیز، بر نتایج موفقیت دیتأک، مؤثراستراتژی و اقدامات 

ها و استعداد و ، داشتن مهارتنفساعتمادبهبر صالحیت و شایستگی کارمندان،  دیتأکها، از فرصتتعمق، استفاده 
 های سازمانبر ارزش دیتأکها، توانمندی الزم برای انجام امور، استفاده از انگیزاننده

 زگهی
 7440 

70 

در ذهلن؛ مشللاوره از منللابع  مباحلث قبللل از سللاخت جانبللههمه، بررسلی ابعللاد اندازچشللمادغلام و یکپللارچگی در  (1
 اندازچشللمبلله کللار بللردن  بلندمللدت؛ اندازچشللمسللازمان؛ اقتبللاس  ةگیللری دربللارمختلللف قبللل از تصللمیم

هلا و در ملورد سلازمان و اسلتفاده از تجربیلات، فهلم افلراد در همله سلنین، فرهنلگ سلونگرییکتلا  جانبههمه
هلای مختللف بله تواننلد از طریلق مسلیرافلراد ملیهایی که ممکن است منبع قدرت باشلند. درک اینکله قومیت

هللدف دسللت یابنللد؛ پاسللخگویی همللراه بللا حساسللیت و عللدالت بلله نیازهللای فللردی همکللاران، فراسللت و 
هللای خلود؛ شللناخت محللیط تیزهوشلی عملللی سیاسلی، ارزیللابی یللک مشلکل یللا شللرایط بلدون تحمیللل ارزش

-سلازمان؛ شلناخت هنجارهلای گروهلی بخلشهلای کنلد؛ شلناخت اولویلترقابتی که سازمان در آن عملل ملی

 لیماس و هنسون
7440 

75 



 00            1937، زمستان1، شمارة 7های دولتی، دورة پژوهشی مدیریت سازمان -فصلنامه علمی

 

 محور حوزه در رهبری حکمت های انجام شدهپژوهش .1جدول 

 کد پردازاننظريه محور شناسايی شده در رهبری حکمت هایمؤلفه
را در کنللار هللم  هاسللازمانو شللناخت سیسللتم باورهللا کلله  سللازمانیفرهنگهللا و کللل سللازمان، حساسللیت بلله 

 هللایارزشاهلداف و  دهیجهلتتللر پشلت باورهلا و اعتقلادات، ارزشلی عمیلق هایسیسلتم؛ درک دهلدمیقلرار 
 سازمانی به سمت واقعیت

 76 7449رینولدز  وانایی تفکر استراتژیکت

 77 7449شه  و حفظ تعادل بین امور العمرمادامهای اخالقی، رفتار مناسب، انسانیت، یادگیری ویژگی

 79 7447پریویت،  تواضع و ساخت قضاوت متفکرانه

 73 7441استرنبرگ  مؤسساتهای خود، دیگران و های حکیمانه، تشخیص خواستالگودهی حکمت، قضاوت

 94 7441شارما  ریشه در فرهنگ دارد شدتبهمحور رهبری حکمت

 91 7444 لزیمکاستر و  رساندن افراد به باالترین سطح فرایند شناخت و پیچیدگی

برلی و همکاران  بهتر دانش برای تصدیق و کسب اهداف طراحی شده بکار بردنتوانایی 
7444 

97 

کرده و مجدد  فیتعر بازو مشکل را  مسئلهگذرند آنها تفاوت نمیتوانند حل کنند، بییدر برابر مشکالتی که نم
 روزبههای خود را ها و تکنیک. مدام مهارتندیبرآکنند تا بتوانند از عهده حل آن بندی و ساختاربندی میفرمول

آیند. تحمل ر مشکالت فائق میپذیر بوده و بدهند. در حد معقول ریسکروز مطابقت می بادانشکرده و خود را 
 باشند.می العمرمادامدنبال یادگیری ابهام را داشته و به

 7444کونزمان، 

99 

 90 7444 یر در حال سودرسانی به دیگران دائماًناپذیر و تالش حکیمانه و خستگی

 95 1339توربر  موقعبه شدنواقع مؤثرانجام کامل امور و 

 96 1339خاندواال  اجتماعی و تعهدات بشردوستانه هایانجام رساندن مسئولیت

 97 1339سمپسون  توانایی درک و فهم مکالمات و گفتمان اجتماعی

ارائه  منظوربهها، در مورد مردم و موقعیت مؤثرمندی از توانایی الزم جهت ایجاد یک بینش کلی، برای قضاوت بهره
 کنندههای قانعلمشاوره به دیگران و الهام بخشی و ارائه استدال

 مائوریک
 1337 

99 

اسمیت و  حکمت از طریق یادگیری و کسب تجربه در محیط سازمانی ةتوسع
 1330همکاران، 

93 

هالیدی و  های درون شخصی و اجتماعیهای عمومی، مهارتهای ارتباطی، شایستگیمهارت
 1396چندلر،

04 

-چشم یخوببهانداز بلندمدت گیری و عمل به آن، داشتن چشمتوانایی تحمل ناامیدی، توانمندی قبول نتایج تصمیم

افراد، داشتن  دیگرمدت، آمادگی جهت مهارکردن استرس درون شخصی، توانایی اثرگذاری در رفتار انداز کوتاه
، قدرت مقاومت و پشتکار در مسئلهو احساس هویت شخصی، مقابله با مخاطرات و ابتکار در حل  نفساعتمادبه

 هدافپیگیری ا

 استاگدیل
 1390 

01 

ها، دانش و توانایی کار با دیگران، توانایی دانش در حیطه تخصصی و مهارت در استفاده از ابزار مناسب و تکنیک
 ها و مفاهیمکار با ایده

 کاتز
 1355 

07 

مند و یک نگر قدرتدست، آیندهپردازی چیرهگر و نظریهاالضداد، با بصیرت، تحلیلجانبه و جامعرهبری همه
نیت و اندیشه(، گفتار و پندار )و اعتقادات،  باورهاگرایانه، توانمندساز، صداقت در گرایی واقعاستراتژیست توانا، آرمان

 پذیری، مرجعیت و الگو بودنمداری و مسئولیترفتار(، مهندسی و معماری فرهنگی، مبتنی بر تکلیفکردار )

صمدی 
 میارکالیی
1930 

09 

 00 1930 یمراد گیریدیریت، اصول اخالقی، یادگیری و مدیریت دانش، قضاوت و تصمیمسبک رهبری و م

اندیش، نگر و عاقبتنگر، مدیریت آیندهپرداز و فیلسوف، مدیریت کلترکیب دانش برای تولید بینش، مدیریت نظریه
گرایی، اعتقادات و نظام رمانبر عقالنیت جوهری، اشتیاق و آدانش، واقعیت محوری مبتنی یریکارگبهساماندهی و 

-اندوزی، فراست و هوشمندی، همدلی و همفکری و همکاری، مسئولیتفکری، معنویت، شوق یادگیری و تجربه

داری، حاکمیت فضای اخالقی، فضای باز خالقیت، نوآوری و آزاداندیشی، فضای نقادی و بازخور، پذیری و امانت
 ، بسترسازی ارضای متعادل نیازها، مدیریت مشارکتی حداکثریمؤدبانهپذیری و گفتگو با ادبیات فضای استدالل

 میر طاهری
1934 

05 
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 محور حوزه در رهبری حکمت های انجام شدهپژوهش .1جدول 

 کد پردازاننظريه محور شناسايی شده در رهبری حکمت هایمؤلفه
، توانایی تفکر، خالقیت، ایمان و معنویت، شجاعت و نفساعتمادبهفراست و زیرکی، ) میحک های فردی رهبرویژگی

ی و عدم تعلق به غیر، دانش مندی از شهود و بصیرت، هوش، آزادگ، برخورداری از تجربه کافی، بهرهیریپذسکیر
، توانایی مدیریت عدم ینگرندهیآو  ینگرگذشتهگیری، منطق، سن، و اشراف علمی به موضوع، توانایی ایده

 های قضاوتی، توانایی تشخیص مسئله، پیشگامی در کارها(های مناسب، مهارتاطمینان، توانایی اخذ تصمیم
حساسات و عواطف، برقراری روابط صمیمانه انسانی، واگذاری مناسب حکیم )توجه به ا بین فردی رهبر یهایژگیو

 اختیارات، مشاوره مستمر، استفاده مناسب از ابزار تشویق و تنبیه(

 و فردییدانا
 همکاران

1993 
06 

 

 پژوهش یهاافتهی
وارد  یتازگبهحکمت از مباحث جدیدی است که  که ییآنجااز 

به این مقوله توجه شده  13ن دوم قر ةرهبری شده و از نیم ةحوز
که  مشاهده نشده است مندیاست، تاکنون مطالعات نظام

 ابعاد و جوانب موضوع پرداخته باشد و هریک از  یتمامبه
-پردازان از جنبه خاصی این موضوع را مورد توجه قرار دادهنظریه

در این پژوهش از طریق تحلیل محتوا، تمامی کدهایی  ،لذا .اند

اند استخراج شده و در مورد توجه قرار داده دازانپرهینظرکه 
اند. پس از آن، کدهای شناسایی شده در نشان داده شده 1جدول 

مضامین  5بندی شده و سپس در مضامین سازنده طبقه 16
ساختاری، انسانی، سیاسی، فرهنگی، اخالقی( قرار داده ) ریفراگ

تخراج شده، مضامین پایه اس یبندتیاولوشدند. پس از آن جهت 
که به مفاهیم مورد نظر اشاره کرده بودند  ییهاپژوهشفراوانی 

 در قالب جدول و نمودار زیر نشان داده شده است.

 
 مطالعات انجام شده براساسرهبری حکمت محور  یکدگذار .8جدول 

مضامین 

 فراگیر

کد منابع مضامین  مضامین پايه مضامین سازنده

 پايه

 فراوانی

مضامین 

 پايه

راوانی ف

مضامین 

 سازنده

فراوانی 

مضامین 

 فراگیر

 سازمانی

 بینش و بصیرت

فهم دقیق ابعاد کار و شناخت 
 های محیطیپیچیدگی

9-17-74-70-
75-91-97-07-05 

3 

93 

197 

-17-0-3-9-7 بینش و بصیرت در رهبری
10-19-70-75-09-

05-06 

17 

-3-7-5-0-9 هاتیفعالدر  تأملتفکر و 
17-10-17-13-76-

07-09-06 

19 

-05-79-71 فراست و هوشمندی
75-06 

5 

  یرگیمیتصم
بر شهود و یمبتن
 عقل

-09-75-19 جامعیت
05-06 

5 

76 

بر عقالنیت واقعیت محوری مبتنی
 جوهری

09-05 7 

-05-70-5-7 توجه به مقتضیات زمان
06 

5 

 9 06-01-99 اتخاذ رویکرد مشورتی و مشارکتی

 9 06-01-99 یریپذسکیر

-71-17-10 آگاهانه و بدون غلط یهاقضاوت
79-73-99-00-06 

9 
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 ینگارندهیآ

-09-01-75-7 مشترک یگذارهدف
06 

5 

74 

 

-09-75-19 نگری جانبههمه
05-06 

5 

-01-75-71-7 بلندمدت اندازچشمداشتن 
09-06 

6 

 0 06-05-09-13 ینگرندهیآ

 افزاییشدان

 0 77-74-0-9 انتقال دانش و اشراف علمی

 7 00-70 ترکیب دانش برای تولید بینش 9

 7 06-00 مدیریت دانش

 رهبری خدمتگزار

 7 06-01 کار در پیگیری اهدافپشت

14 

 1 1 یتیبه عوامل موقع ییپاسخگو

 1 7 چالش پذیری

 1 09 در حال خدمت به دیگران

 یهاتیمسئولانجام رساندن 
 اجتماعی

95-96-09 9 

 7 90-0 مجاهدت سرسختانه در برابر امور

یادگیرندگی 
 سازمانی

-93-71-74 یادگیری و کسب تجربه
00-06-97 

6 

19 

 0 09-76-10-17 تفکر سیستمی

 1 06 قابلیت شخصی

 7 06-79 ذهنی یهامدل

 7 13-17 یادگیری تیمی

 9 06-13-10 خالقیت و نوآوری

 کارایی

 05-74-16-6 انجام کار درست در زمان صحیح
09-06 

6 

 9 05-09-9 اندیشه و عمل در کنار هم یریکارگبه 17

 7 6-7 انجام کار درست در مسیر صحیح

 1 06 پیشگامی در امور

 انسانی

 یتوانمندساز

 7 70-7 گیشایست براساسارتقا کارکنان 

15 

54 

 9 09-16-9 آموزش کارکنان

 9 70-19-0 کارکنان یگریمربکارآموزی و 

 74-17-3-9 اتیو انتقال تجرب یالگوده
75-09-06 

7 

 بخشالهام زشیانگ

 7 3-0 دادن اختیارات الزم

17 
 9 05-5-7 هابرنامهمشارکت دادن افراد در 

 0 17-09-00-7 یمادی و معنو یهاپاداش

 9 00-09-7 هاتیخالقپاداش دادن به 

 یفرد مالحظات

 9 75-71-9 جانبههمهحمایت 

3 
 7 06-01 پیگیری امور کارکنان

 7 05-13 هااستقبال از نظرات و نوآوری

 7 00-06 پشتیبانی در شرایط حساس
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 یاجتماع هیسرما

 9 00-09-7 اعتمادسازی

10 
 0 5-13-17-71 همبستگی و همکاری تیمی

 09-04-13-9 ارتباطات متقابل
00-05-06 

7 

 سیاسی

همگرایی و 
 پیوستگی سازمانی

 

 7 17-9 روانیدر پ یشیتفکر مثبت اند جادیا

3 

17 

 تیعدم قطع ها،تیاز محدود یآگاه
 و تناقضات

74-00 7 

از بین بردن تعارضات داخلی و 
 ربمخ یهارقابت

7-9-74 9 

اعتالف و وحدت  ،یوستگیپ بیترغ
 هابرنامهتحقق  یبرا

75-09 7 

 شرایط محیطی

ارزیابی شرایط بدون تحمیل 
 خود یهاارزش

75 1 

9 
 1 75 سازمان یرقابت طیمح شناخت

 1 76 سازمان یهاتیاولوشناخت 

 فرهنگی

درک فرهنگ و 
 فرهنگی یهاارزش

 7 09-16 یسازمانفرهنگحساسیت به 

9 

19 

 9 71-17-15 ینشیو ب یارزش هایستمیدرک س

 یهااهداف و ارزش دهیتجه
 تیبه سمت واقع یسازمان

16-75-01 9 

 انتقال فرهنگی

جهت انتقال فرهنگ  یالگوساز
 محور حکمت

75-94-01 9 

5 
انتقال  یبرا هاییفرصت جادیا

 فرهنگ
16-75 7 

 اخالقی
 یفضا تیحاکم

 یاخالق

 3-7-5-9-7 توجه به اصول اخالقی
9-14-17-79-

75-77-09-00-05-
06-15-16-19 

19 

75 75 

های شخصیتی و توجه به ویژگی
 اخالقی رهبر

75-77-01 
09-00-05-06 

7 

 
 مضامین فراگیر را نشان داده است: یبندرتبهنمودار زیر 

 

 
 محور کمتمضامین فراگیر رهبری ح یبندرتبه .1نمودار 
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و پس از آن ابعاد انسانی و  ردیگیمابعاد مورد توجه قرار  دیگراز 
وجه پس از ایجاد  نیترمهم ،درواقعاخالقی مهم هستند. 

محور توجه به نیروی انسانی و مسائل اخالقی  سازمان حکمت

نمودار مضامین سازنده در  یبندرتبههمچنین  .استدر سازمان 
 :ستنشان داده شده ا شکل زیر

 

 
 محور رهبری حکمت یهامؤلفه یبندرتبه .8نمودار 

 

رهبری  یهامؤلفه نیترمهمشود، که مشاهده می گونههمان
بر شهود و مبتنی یریگمیتصممحور بینش و بصیرت،  حکمت

-های شخصیتی و اخالقی رهبران میعقل و پس از آن ویژگی

ابعاد در  دیگرسازمانی بیش از  بٌعدتوجه به  ،بنابراین باشد.
و  دقتبه. بینش و بصیرت اشاره استرهبری حکمت محور 

فهم دقیق ابعاد کار تمرکز رهبر بر امور کلیدی و مهم سازمان و 
های محیطی؛ بینش و بصیرت در رهبری؛ و شناخت پیچیدگی

و  سؤاالتو ظرفیت شناخت و فهم  هاتیفعالدر  تأملتفکر و 
 شرایط مختلف دارد. فراست و هوشمندی در حل مسائل در

شخصیتی و  یهایژگیوبینش و بصیرت رهبری،  برعالوه
، تواضع، ادب در رهبری یدارامانتاخالقی رهبر مانند صداقت، 

 .استمدنظر  هامؤلفه دیگرمحور بیش از  حکمت

 

 گيرینتيجهبحث و 
که مطرح شد، رهبری حکمت محور از مباحثی است  گونههمان

مدیریت و رهبری شده و تاکنون چه در  ةزوارد حو یتازگبهکه 
دیده نشده  ایمطالعات داخلی و چه مطالعات خارجی، مقاله

 ،ابعاد و جوانب موضوع اشاره کرده باشد. لذا یتمامبهکه  است
و تجزیه و تحلیل نظرات و پژوهش حاضر از طریق فراترکیب 

بندی نتایج به جمعرهبری حکمت محور،  ةمبانی موجود درزمین
طالعات انجام شده در این حوزه پرداخته و رهبری حکمت م

محور را در ابعاد سازمانی، انسانی، فرهنگی، سیاسی و اخالقی 

 در نظر گرفته است.
سازمانی در حکمت  بٌعد که دهدیمنتایج پژوهش نشان 

و پس از آن  ردیگیمابعاد مورد توجه قرار  دیگررهبری بیش از 
وجه پس  نیترمهم ،درواقعهستند.  ابعاد انسانی و اخالقی مهم

محور توجه به نیروی انسانی و مسائل  از ایجاد سازمان حکمت
 .استاخالقی در سازمان 

نگر قدرتمند و رهبر حکیم، یک آینده سازمانی عدبٌدر 

رهبری حکیمانه رهبری راهبردی و آینده  ،درواقعتواناست. 
دی و ذهنی است که از طریق استفاده از عناصر شهو انگارانت

گیری، بینش و بصیرت و تأمل و تفکر در در هنگام تصمیم
و یادگیرندگی سازمانی به انجام کار  ییافزادانش، هاتیفعال

 منظوربهدرست، در مسیر صحیح و تحت شرایط و زمان مناسب 
 توجه اصلی در این بعد، ورزد.کسب منافع مشترک مبادرت می

نجام امور بر مبنای و اپرورش قدرت تفکر و تأمل سازمانی 
 عقالنیت است.

 توانمندساز یک رهبری ،رهبری حکیمانه انسانی، عدبٌدر 

واگذاری اختیار و  یروان خود اعتماد دارد و از طریقاست؛ به پ
ها، انگیزش گیریدادن در تصمیممسئولیت و مشارکت

سازد و به بلوغ کارکنان و ارتقای ها را توانمند میآن بخشالهام
 کند.ن کمک میآنا

 لهیوسبهرهبر حکیم اخالقیات و صداقت را عد اخالقی، در بٌ

دهد و از عزم و توقع برای تعالی در خود و دیگران شکل می
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شخصیتی مانند گرایش به سخاوت و بخشش بدون  یهاجاذبه
پذیری، سادگی، شجاعت، حس حقارت، روشنفکری، انعطاف

و احساس  نفسدبهاعتماباکی، داشتن حمایت، شهامت و بی
هویت شخصی، فضیلت، صداقت، شخصیت خودانضباط، اعتدال 
در عمل و رفتار، ذهن گسترده و ماهیت باثبات در جهت جلب 

 گیرد.محور بهره میتوجه اعضا به بینش و مفاهیم حکمت
 

 هاپيشنهاد
بر شود، جهت ایجاد رهبری مبتنیبر این اساس پیشنهاد می

نبال تربیت رهبران حکیم و شایسته دحکمت در ابتدای امر به
ابعاد رهبری  نیترمهمیکی از  چراکه .پروری در این زمینه بود
شخصیتی و اخالقی رهبر  یهایژگیوحکمت محور توجه به 

شخصیتی مانند  یهاجاذبه. رهبر حکیم الزم است از ستا
، توانایی تفکر، خالقیت، ایمان و نفساعتمادبهفراست و زیرکی، 

، برخورداری از تجربه کافی، یریپذسکیریت، شجاعت و معنو
مندی از شهود و بصیرت، هوش، آزادگی و عدم تعلق به بهره

گیری، غیر، دانش و اشراف علمی به موضوع، توانایی ایده

، توانایی مدیریت عدم ینگرندهیآو  ینگرگذشتهمنطق، سن، 
قضاوتی، های های مناسب، مهارتاطمینان، توانایی اخذ تصمیم

 مند باشد.توانایی تشخیص مسئله، پیشگامی در کارها بهره
ها بر بینش و بصیرت شود، در سازماناز طرفی پیشنهاد می

داشته و کارکنان جهت تفکر و تأمل در  دیتأکدر رهبری 
بیشتر از مدیریت  یریگبهره ةزمین .هدایت شوند هاتیفعال

ن ایجاد شود و به سازمان یادگیرنده در سازما ةدانش و توسع
سازمان  یهایریگمیتصماتخاذ رویکرد مشارکتی و مشورتی در 

 .شد توجه
  یجوسازمان یسازنهینهادانتظارات سازمانی،  برعالوه

و توجه به کرامت کارکنان از  هاانسانبر ارج نهادن مبتنی
در رهبری حکمت محور بوده و موجب  مؤثرعوامل 

 .شودیمکارکنان در محیط کاری توانمندسازی و ایجاد اعتماد 
همچنین جهت رشد رهبری حکمت محور در سازمان، 

فرهنگی  –توجه به اصول اخالقی و حاکمیت فضای اخالقی 
 ست.ا مؤثردر سازمان 
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